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PROGRAM USA NOVEMBER 2018
Norra Sverige, Norrbottens län och Luleå besitter en enorm potential för tillväxt och utveckling samt
stora affärsmöjligheter för såväl nationella som internationella aktörer. Regionens resursrikedomar
sträcker sig från outnyttjade mineraltillgångar till ledande rymdprogram som attraherar investerare
på en global marknad.
Här fördelas lokalproducerad, förnybar och kostnadseffektiv energi genom en trygg infrastruktur
med hög kapacitet. Tillsammans med kunniga yrkesmänniskor och ett världsledande
forskningsinstitut skapas en miljö perfekt anpassad för såväl utveckling och innovation som
fullskaliga etableringar för exempelvis datalagring och industriell produktion. Norra Sverige är en av
världens hetaste kallaste tillväxtregioner.
Möjligheter i möten
Få relationer byggs och ännu färre beslut fattas utan att mötas. Vi syftar till att öka kännedomen och
kunskapen om vår regions kraft och kapacitet ute i världen. Det är ett ständigt pågående arbete. Det
gör vi i det mänskliga mötet med potentiella etablerare och viktiga beslutsfattare, och i nära
samarbeten med internationella aktörer som redan finns och verkar i vår region. Vår fokus ligger på
de möjligheter som finns för dem som vill investera, etablera, producera och innovera här i vår region.
Vår berättelse handlar om hur vi har blivit en global arena för utveckling av allt från grön energi och
smart datalagring till ledande rymdprogram och industriell utveckling.
Delegation
Niklas Nordström (S), Mayor of Luleå
Anders Josefsson (M), Councillor, Luleå Municipality
Mikael Lekfalk, Chief Executive Director, Luleå Municipality
Roger Danell, CEO Luleå kommunföretag AB
Emma Aludden, Senior Officer Strategic Support, Luleå Municipality
Olle Norberg, vice rector, Luleå University of Technology (Only Washington DC, not NYC)
Pär Weihed, Pro Vice Chancellor & Professor in Ore Geology, Luleå University of Technology
Viktoria Mattsson, Head of collaboration, external financing and innovation, Luleå University of
Technology
Li Skarin, CEO Luleå Business & Economic Development
Isak Utsi, Business Development Director, Luleå Business & Economic Development
Tor Björn Minde, CEO at Rise Sics North
Stefan Gustafsson, Senior vice president, Strategy & Sustainable Business at Swedish Space
Corporation SSC
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Måndag 26 november
09.00-10.00 Möte med Facebook, Nu Wexler, politisk talesman [Ej bekräftat]
Nu Wexler jobbar idag som Policy Communications Manager på Facebook. Han har tidigare arbetat
som kommunikationsansvarig på företag som Twitter, men också åt amerikanska senaten.
Ambitionen med mötet är att bygga värdefulla relationer, utbyta erfarenheter samt lära oss mer om hur den
politiska arenan och framtidens tech-företag påverkar varandra, men också medborgarna och användarna,
demokratin och samtalet i det offentliga rummet.
10.30-11.30 Möte med Veronika Kholer Shime, Vice president för internationell politik vid
National Mining Association, NMA.
NMA:s uppdrag är att etablera stöd på den offentliga politiska arenan som syftar till att hjälpa USA
att till fullo, men samtidigt ansvarsfullt, nyttja landets rikliga kol- och mineralresurser. Målet är att
engagera och påverka den offentliga processen inom de viktigaste och mest aktuella frågorna som
berör den moderna gruvdriftens förmåga att på ett säkert och hållbart sätt kunna lokalisera, tillåta,
utvinna, transportera, nyttja och vidare förädla landets stora resurser.
Ambitionen och syftet med mötet är att utbyta erfarenheter, bygga relationer och etablera en dialog om hur
beslutsfattare, företag och samhälle kan samverka i koncensus, samt hur vi som region kan nyttja och förädla
våra naturresurser på ett så effektivt, hållbart, säkert och långsiktigt värdefullt sätt som möjligt.
12.00-13.00 Möte med Jordan Haas, director of Trade Policy samt Melika Carroll, senior VP of
Global Government Affairs at The Internet Association.
Internet Association är den enda branschorganisationen som uteslutande representerar ledande
globala internetföretag på den beslutsfattande arenan. Deras uppdrag är att främja innovation och
ekonomisk tillväxt, men inte minst säkra den handlingskraft och de kommunikationsmöjligheter som
ett fritt och öppet internet innebär för den enskilda medborgaren och människan. Den unika
organisationen tror på att internet skapar oöverträffade fördelar för samhället och verkar därför som
en röst för världens ledande internetföretag gentemot såväl lagstiftare som konsumenter och andra
intressenter.
Ambitionen och syftet med mötet är att ta del av kunskaper om vikten av att bedriva ett långsiktigt och proaktivt
arbete på den juridiska och politiska arenan för att stärka ett fritt och öppet internet för alla. Syftet är också att
lära oss mer om hur det arbetet bedrivs samt utbyta erfarenheter länder emellan.
13.30 15.00 Politisk lunch med Alan McTigue och Kevin McTigue
Kevin McTigue är Senior Advisor vid Rising Tide Interactive. Hans uppdrag är att hjälpa kunder att
navigera i det strategiska och digitala landskapet. Han har bland annat varit kampanjchef för
kongresskandidater i Iowa och Pennsylvania och verkat som biträdande direktör för Independent
Expenditures vid Democratic Governors Association, där han hjälpte till att välja nya guvernörer i
Hawaii, Pennsylvania och Rhode Island samt omvälja guvernörer i Colorado, Connecticut, Minnesota
och New Hampshire.
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Ambitionen och syftet med mötet är att fördjupa både kunskaper om och förståelse för hur det digitala landskapet
formar och påverkar oss, våra demokratiska processer och politiska strategier; idag och i framtiden, i såväl vår
egen region som i amerikanska delstater.

18.00 Middag vid ambassadören Karin Olofdotters residens med inbjudna gäster.
Den tidigare amerikanska ambassadören Mark Brezinzsk är en av gästerna vid middagen.
Ambitionen och syftet med middagen är att skapa nya samt fördjupa befintliga relationer med internationella
näringslivsaktörer, investerare och beslutsfattare.
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Tisdag 27 november
09.00-12.00 Seminarium vid Svenska ambassaden
Arrangörer: Luleå kommun och Sveriges ambassad
Making space for the future – how North Sweden’s space industry draws advantage from its
natural resources to build a cluster for sustainable innovation
Norra Sverige har under senaste decenniet utvecklats till att bli en av de mest attraktiva och omtalade
regionerna och destinationerna för etableringar av högteknologisk forskning och utveckling.
Datacenters, rymdutforskningsaktörer och hållbara innovatörer som vill växla upp i kapacitet söker
sig till ett tillsynes geografiskt avlägset område nära polcirkeln. Med låga energikostnader, en
högutbildad arbetskraft, världsledande forskningsinstitut, stabil infrastruktur och ideala miljöer och
klimatfaktorer för att testa och utveckla nya innovationer, är norra Sverige världens hetaste kallaste
region.
Här har Facebook valt att förlägga ett av världens största datacenters, men företaget är bara en av
många världsledande aktörer som har sökt och söker sig till norra Sverige. Precis som Facebook drar
vårt rymdprogram nytta av sin strategiska nordliga placering för att vidare utveckla sin kapacitet
inom området orbital launch capability.
Ambitionen och syftet med seminariet är att öka kännedomen och kunskapen om vår regions kraft och kapacitet
samt många möjligheter och fördelar. Att föra ut vår berättelse syftar till att skapa vidare intresse för
etableringar, investeringar och utvecklande samarbeten. Vi vill även visa upp norra Sverige och vår region som
ett föredöme när det kommer till innovation och drivkraft.
14.00-15.00 Möte med Johan Marcus, President & Executive Director, The Swedish-American
Chambers of Commerce
Johan Marcus övervakar SACC-USA-network och ansvarar för den allmänna förvaltningen av SACCUSA. Johan Marcus har mer än 20 års erfarenhet av affärsutveckling och ledande befattningar inom
olika branscher. Präglat av ett entreprenöriellt sätt att göra affärer, är SACC-USA idag en nyckelfaktor
och central aktör för att stimulera nya affärsförbindelser mellan Sverige och USA. Det görs genom
bland annat effektiva och branschspecifika möten, kluster, event och projekt, handelsuppdrag,
affärsmatchning och nätverkande.
Ambitionen och syftet med mötet är bland annat att diskutera betydelsen av och förutsättningarna för
talangmobilitet, men även andra möjliga utbyten.
19.00 Möte och middag med Dr. Rosenblatt
Dr Alan Rosenblatt är professor samt strateg inom sociala medier och digital kommunikation. Han
beskrivs som en ledare och en förebild med över 25 års erfarenhet av det digitala skärningspunkterna
mellan beslutsfattare, förespråkare, media och utbildningsväsen. Han är Senior Vice President Digital
Strategy på turner4D, som tillhandahåller globalt erkända utbildningar samt strategisk rådgivning till
organisationer som vill använda social och digital media mer effektivt och innovativt. 1995
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undervisade han i världens första högskolekurs i digital politik vid George Mason University, där han
fortfarande är verksam som lärare och professor.
Ambitionen och syftet med mötet är att samtala kring och fördjupa förståelsen för hur dagens och morgondagens
digitala landskap ser ut men också präglar områden som media och politik, såväl globalt som regionalt och lokalt.
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Onsdag 28 november
12.30- 14.30 Lunchmöte med entreprenören Håkan Guldkula
Håkan Guldkula är finans-veteranen med rötterna i Ludvika. Idag bor och verkar han som ITentreprenör i USA. Håkan har en lång bakgrund inom den amerikanska finansvärlden. Han har varit
verksam på Wall Street sedan åttiotalet där han redan som ung befann sig mitt i Drexel Burnham
Lambert, en av dåtidens mest renommerade investmentbanker. Han har sett förmögenheter komma
och gå, lågkonjunkturer avlösas av högkonjunkturer och bankkrascher lamslå världens ekonomi.
Ambitionen och syftet med mötet är bland annat att nå ut med vår regions många möjligheter och fördelar, möta
potentiella investerare och samtidigt fördjupa förståelsen för hur investeringar och etableringar ter sig i ett
större perspektiv.
15.00-16.00 Möte med Richard Anderman
Richard A. Anderman är en erkänd riskkapitalist, investerare och filantrop. Idag är han bland annat
verksam som förvaltare vid Fashion Institute of Technology, som styrelsemedlem i en rad ideella
organisationer fokuserade på bland annat design och mode, konst och utbildning. Anderman verkar
också som senior rådgivare åt start up-företag och unga entreprenörer.
Ambitionen och syftet med mötet är att bygga relationer, utbyta erfarenheter och främja framtida investeringar.
Syftet är också att fördjupa kunskapen kring hur man bättre kan främja innovation och företagsamhet inom en
rad intressanta branscher.
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Torsdag 29 november
10.00-12.00 Möte med generalkonsulatet och generalkonsul Annika Rembe
Konsulatet briefar om allt som sker i New York, och berättar om hur en svensk kommun kan agera på
arenan.
Ambitionen och syftet med mötet är dels att lära oss mer om hur en kommun från Sverige på ett gynnsamt och
relevant sätt kan agera på en internationell arena för att attrahera investerare och bygga nätverk, och dels föra
direkt samtal om framtida samarbeten.
12.30-13.30 Lunchmöte med Business Sweden
Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och samtidigt internationella
företag att investera och expandera i Sverige. För svenska företag verkar Business Sweden som en
ingång och väg till nya expansiva marknader. För internationella företag blir Business Sweden en väg
till att hitta nya affärsmöjligheter och ökad kapitalavkastning. Business Sweden verkar i bägge fall
som ett opartiskt stöd och en länk. Med nätverk och kluster på alla nivåer erbjuder organisationen
strategisk rådgivning och support, såväl i Sverige som på 50 av världens mest intressanta marknader.
Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och
Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.
Ambitionen och syftet med mötet är bland annat att från vår sida verka som experter och delge vår kunskap, vår
forskning och våra omfattande erfarenheter kring utvecklingen av den världsledande gruvdrift som vi har i vår
region. Syftet är även att genom Business Sweden skapa relation med industrier och produktionsföretag som
redan har visat intresse av att etablera sig i vår region men som vill veta mer och fördjupa sina kunskaper. Ett
stort intresse har också uttryckts för vår rymdforskning och rymdindustri.
14.00-15.00 Studiebesök och möte med Anna Throne-Holst, President of the Swedish-American
Chamber of Commerce New York, SACCNY.
SACCNY är den största och mest aktiva organisationen av sitt slag i USA, men också den överlägset
största svenska handelskammaren i världen. De har i mer en 100 år tillhandahållit direkt avgörande
stöd till både svenska och amerikanska företag. Gateway är SACCNY:s nya, unika plattform för
innovation och ämnar underlätta samarbeten mellan entreprenörer, scaleups och storföretag.
Tillsammans med Epicenter och Giant Innovation erbjuder de events och program designat för att
assistera och hjälpa svenska entreprenörer och företag att interagera med varandra, samt med andra
amerikanska och internationella aktörer.
Ambitionen och syftet med studiebesöket och mötet är bland annat att lära oss mer om Gateway och hur
plattformen kan gynna oss, skapa relationer och nå nätverk som kan leda till framtida transatlantiska
samarbeten, men också synas och etablera oss och vår expansiva, innovativa och högintressanta region på
agendan och i nya plattformar för samverkan.
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18.30-19.30 Möte med Martin Gelin, svensk journalist [Ej bekräftat]
Martin Gelin är en svensk journalist och författare. Gelin har varit bosatt i New York sedan 2001 och
arbetat som journalist för bland andra Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Fokus, Svenska Dagbladet,
Aftonbladet, Pop och Sydsvenska Dagbladet. Han skriver även en blogg om amerikansk politik för
Dagens Nyheter och satt tidigare i redaktionen för Bibel. Han har även kommenterat amerikansk
politik för P1, SVT, brittiska BBC och amerikanska Slate. Martin Gelin följde Barack Obamas
presidentkampanj i två år som journalist och i april 2009 gav han ut den första svenska boken om
Barack Obama: Det amerikanska löftet – Barack Obamas väg till Vita Huset. 2012 kom hans andra
reportagebok om amerikansk politik, Den amerikanska högern – Republikanernas revolution och USA:s
framtid, som nominerades till Augustpriset.
Ambitionen och syftet med mötet är bland annat att få en fördjupad förståelse för såväl landets medielandskap
som den amerikanska politiska arenan, hur de i förlängningen påverkar resten av världen och i allra högsta grad
vår regions framtid och förutsättningar.
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