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Sammanfattning 
 
Städerna Haparanda och Torneå är belägna på varsin sida av gränsen mellan Sverige och 
Finland och delar en gemensam historia. Städerna har länge samverkat med varandra och 
utvecklat en unik anda tack vare vilken utvecklingen i regionen drivs framåt av regionens 
egen kraft. Sammanbindandet av de två städerna har ökat avsevärt de senaste två decennierna 
genom bildandet av en gemensam samarbetsorganisation som strävar efter att öka samarbetet 
och föra städerna närmare varandra. Regionen har dessutom upplevt en stark tillväxt de 
senaste åren genom en satsning på näringslivet och etablerandet av IKEA i Haparanda som 
bidragit till en stark besökstillströmning till regionen och inrättandet av en mängd företag. 
Tilltron till den egna regionen är idag stor och samarbetsområdena obegränsade. 
 
Arbetet syftar till att studera hur gränsen påverkar denna regionutveckling samt beskriva hur 
samarbetet mellan städerna ser ut i dagsläget. Vidare är målet att urskilja hur 
turismplaneringen har anpassats till den senaste tidens besökstillströmning och analysera vilka 
åtgärder som bör vidtas för att fånga upp och dra nytta av det ökade antalet besökare. Studien 
sker genom genomförande av intervjuer med kommunala organ och lokala aktörer inom 
näringslivet. Arbetet har även tagit del av tidigare publiceringar om regionen och 
undersökningar som behandlar dennas utveckling. 
 
Frågeställningarna som ställs till grund för arbetet är: 

• På vilket sätt påverkar statsgränsen utvecklandet av en gemensam region? 
• Hur ser samarbetet mellan länderna och deras kommunala organ ut i regionen? 
• Vad har utvecklandet av den gemensamma regionen inneburit för turismen i området? 
• Har turismplaneringen anpassats efter den senaste tidens besökstillströmning till 

regionen? På vilket sätt? 
 
Arbetet kommer fram till att trots att statsgränsen till synes är omärkbar så lever denna kvar 
och skapar hinder för människornas rörelsemönster och samarbeten i regionen. Olika 
administrativa indelningar som inte överensstämmer med den imaginära regionens gränser 
skapar skiljemärken mellan de två länderna. Samarbetet mellan länderna har i stor 
utsträckning kunnat utvecklas tack vare projekt utarbetade av samarbetsorganisationen 
Provincia Bothniensis, och EU:s regionaliseringspolitik som ger regioner ökad makt att själva 
påverka sin situation. Regionens satsning på näringslivet har visat sig väldigt gynnsam och 
har skapat en positiv tillväxt som bidragit till en ökad framtidstro i regionen. Utvecklandet av 
den gemensamma regionen med dess satsning på näringslivet och handelsflöden har även 
bidragit till en tydlig besökstillströmning till regionen. Denna är dock starkt bunden till 
handeln vilket kan innebära en risk att satsningen på turism kommer att avta då handeln 
sjunker. En rad åtgärder har vidtagits för att anpassa städernas gemensamma turismplanering 
till det ökade antalet besökare. Bland annat har satsningar gjorts på att öka turistinformationen 
i städerna och utveckla förbindelser och kommunikationen mellan städerna. Nya EU-
finansierade projekt som syftar till att utveckla regionen som destination för framtida behov 
har även arbetats fram. 
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1 Inledning 
 
Städerna Haparanda och Torneå ligger på varsin sida av den svensk – finska gränsen och delar 
en gemensam historisk bakgrund. Det finns en stark tradition av samverkan mellan städerna 
och en drivande vilja att utvecklas genom att ta tillvara på de krafter och den potential som 
återfinns inom regionen. Detta har bidragit till utvecklandet av en gemensam region med 
förenade organisationer som träffar avtal inom en mängd samarbetsområden. Tilltron till den 
egna regionen är stor och återspeglas i både den ekonomiska tillväxten och den, av invånarna, 
upplevda kvaliteten i städerna. Samarbetsorganen vet ingen gräns för samarbetet och 
möjligheterna för framtida utveckling är obegränsade. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Idén till uppsatsämnet fick jag från tidigare kurslitteratur och seminariediskussioner. 
Regionen Haparanda-Torneå väckte mitt intresse eftersom båda städerna är belägna så nära 
varandra och samverkar med varandra trots att de delas åt av en statsgräns. Regionbildandet i 
området och etableringen av IKEA i Haparanda har bidragit till en stark tillströmning av 
besökare och företag vilket i sin tur har påskyndat regionaliseringsprocessen. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Jag vill med detta arbete studera hur den geografiska gränsen påverkar skapandet av en 
gemensam region samt hur regionskapandet i sin tur påverkar turismen. Arbetet kommet att 
använda sig av exemplet Haparanda – Torneå för att undersöka på vilket sätt gränsen mellan 
Sverige och Finland spelar in i bildandet av en gemensam region i städerna och om gränsen 
medför hinder för regionutvecklandet. Jag vill beskriva inom vilka verksamhetsområden 
länderna samarbetar med varandra och hur detta samarbete ser ut. Jag vill även urskilja vad 
det är som lockar besökarna till området och analysera hur städerna har anpassat sin planering 
inom information, boende och turistiskt utbud för att fånga upp och dra nytta av det ökade 
antalet besökare till regionen. Med turistiskt utbud menas de sevärdheter, aktiviteter och 
evenemang som finns att tillgå i regionen. 
De frågeställningar jag fokuserar kring i arbetet är: 
 

• På vilket sätt påverkar statsgränsen utvecklandet av en gemensam region? 
• Hur ser samverkan mellan länderna och deras samarbetsorgan ut i regionen? 
• Vad har utvecklandet av den gemensamma regionen inneburit för turismen i området? 
• Har turismplaneringen anpassats efter den senaste tidens besökstillströmning till 

regionen? På vilket sätt? 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Arbetet avgränsas till gränsstäderna Haparanda och Torneå som tillsammans utgör den region 
jag avser att studera. Kringliggande kommuner i Sverige och Finland kommer inte att beröras, 
inte heller de län som regionen ingår i. Den kvalitativa metod som ligger till grund för arbetets 
undersökning har inte samma bredd och garanterad kunskap som kvantitativ data. 
Undersökningens resultat bör därför ses på med ett kritiskt synsätt.  
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1.4 Metod och källkritik 
 
För att genomföra denna studie används en kvalitativ metod där jag dels tar del av sekundära 
data i form av artiklar och undersökningar av regionen och dess utveckling, men även på 
primär data genom egna studier i form av intervjuer med representanter för städernas 
samarbetsorgan Provincia Bothniensis och städernas gemensamma Turistinformation. Genom 
den egna studien vill jag få reda på vad lokalbefolkningen och organisationer i området har 
för syn på den gemensamma regionen och gränsen. Jag ska dessutom genomföra en intervju 
med en representant för IKEA för att ta del av deras syn på regionen då etableringen av IKEA 
har inneburit ett stort uppsving för näringslivet och besökstillströmningen.  
 
Då jag genomför ett antal djupare intervjuer anser jag att det kvalitativa sättet som förordar en 
närhet till informationskällan passar min studie bäst1. Intervjuer är ofta löst strukturerade och 
kan liknas vid konversationer med ett syfte som kan anpassas mellan intervjuaren och den 
tillfrågade. Denna struktur möjliggör en djupare diskussion i vilken frågorna kan analyseras 
fullt ut då den tillfrågade ges en chans att förklara sina svar på ett grundligt sätt. En annan 
fördel med intervjuer är att den tillfrågade ges en möjlighet att ta upp tankar som intervjuaren 
inte tidigare reflekterat kring. Materialet som samlas in på detta sätt är därför ofta rikligt, 
detaljerad och berör flera nivåer.2 Jag använder mig även av sekundärdata för att 
tillhandahålla en bakgrund som kan fördjupas ytterligare i de primära data på vilka den egna 
studien baseras och därmed ge den egna studien en större vidd3. För att genomföra dessa 
intervjuer och samla in materialet till grund för arbetet har jag rest till Haparanda.  

 
Det är viktigt att inte förenkla och skönmåla intervjutillfället genom antaganden att allt som 
sägs under intervjun är absolut sanning4. Det finns nämligen svårigheter som kan uppstå vid 
en intervju som måste beaktas med ett kritiskt granskningssätt. Vid intervjuer med friare 
struktur kan intervjun bli mer som ett samtal. Fördelen med detta är att intervjuaren då ofta 
kan få mer självständig information ur den tillfrågade som känner ett visst förtroende för 
intervjuaren. Detta sätt har dock även nackdelar då intervjuarens roll blir större i detta 
samanhang. Intervjuaren kan oavsiktligt leda den tillfrågade till ett svar som inte återspeglar 
den tillfrågade och dennes åsikter5. Intervjun är ett samtal där individerna intar olika roller. 
Den tillfrågade vill ge ett gott intryck av verksamheten som han/hon representerar och kan 
därmed svara på ett selektivt eller återhållsamt sätt som är lojalt med den verksamhet den 
tillfrågade representerar. Även språkbruk kan vara ett problem som uppstår vid 
intervjutillfällen då intervjuaren och den tillfrågade missförstår varandra eller den tillfrågade 
svarar på ett undvikande sätt.6 Intervjuarens attityd, tankar och känslor har inflytande på hur 
denne förstår situationen och de svar som ges7. Vid användandet av sekundärdata är det 
viktigt att tänka på att denna återspeglar de syften och attityder som innehades av dem som 
samlade in materialet. Dessa data är troligen inte anpassningsbara till det egna arbetet utan 
måste godtas i den struktur de har.8 
 
                                                 
1 Holme, I. M. & Solvang, B. K., Sid 14. 
2 Valentine, Gill. Tell me about…: using interviews as a research methodology. Flowerdew, R. & Martin, D. 
(edt.), Sid 111. 
3 Clark, G. Secondary data. Flowerdew, R. & Martin, D. (edt.), Sid 58-59. 
4 Alvesson, M., Sid 14. 
5 Ibid., Sid 16. 
6 Ibid., Sid 20-22. 
7 Valentine, G. Tell me about…: using interviews as a research methodology. Flowerdew, R. & Martin, D. (edt.), 
Sid 112. 
8 Clark, G. Secondary data. Flowerdew, R. & Martin, D. (edt.), Sid 69,72. 
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För att undvika dessa fallgropar är det viktigt att se till det större sammanhang i vilket 
intervjun hölls såsom omgivningen, ämnet, och språkbruket och analysera ifall svaren har 
påverkats av dessa faktorer. Det är viktigt att vara medveten om dessa fallgropar för att kunna 
dra objektiva slutsatser av intervjun som genomförd på rätt sätt kan utgöra en viktig del av 
den egna studien.9 
 
Den egna undersökningen kommer att analyseras genom litteratur som ligger till grund för 
arbetets teori och behandlar geografiska begrepp och turismplanering. Den egna studien 
kommer även att fördjupas i publikationer och litteratur som behandlar både områdets 
historiska bakgrund och regionens framväxt. 

                                                 
9 Alvesson, M., Sid 30-31. 
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2 Teori 
 
Uppsatsens syfte är att analysera på vilket sätt områdets geografi påverkar regionens struktur 
och planering. För att kunna göra detta måste begreppen gräns och region först klargöras ur 
ett geografiskt perspektiv samt vad begreppen kan innebära för turismen.  
 
2.1 Definition av gränsbegreppet 
 
En gräns beskrivs av Lundén som ”en linje, vanligtvis i rummet, vid vilken ett visst 
förhållande upphör och ersätts med ett annat”.10 Statsgränser dras ofta längs naturgränser 
såsom floder eller bergskedjor som fungerar som avgränsare mellan två områden. Detta 
stämmer dock inte för alla statsgränser. Gränser behöver heller inte automatiskt innebära 
avgränsningar då människor kan känna en samhörighet över både naturliga och administrativa 
gränser. För att en statsgräns ska bilda tydliga ramar krävs därför att vissa avgränsningar 
sammanfaller med statsgränsen såsom gemensamma lagar, regler och mål för den, av gränsen, 
inneslutna gruppen. Statsgränser är politiska gränser vilket innebär att de har gemensamma 
auktoritativa överheter som har rätt att utöva makt över området. Statsgränsen sammanfaller 
dessutom med flertalet andra avgränsningar i samhället både politiska i form av kommuner 
och landsting men även avgränsningar som rör företag, föreningar etc. 11 
 

2.1.1 Gränsens påverkan på det geografiska rummet 
 
Invånarnas naturliga rörelsemönster begränsas av gränsen på grund av de regleringar som 
denna innebär och gränsens påverkan på rummets utformning och fördelning. Gränsen kan 
därmed upplevas som hindrande av dem som bor i gränsområdet. Till exempel kan invånarna 
bli tvungna att göra sina inköp på större avstånd från bostaden då tullen förhindrar vissa 
varuflöden. De sociala kontakterna påverkas också i hög grad av vilka rörelsemönster 
individerna har, var de arbetar eller ägnar sig åt fritidsaktiviteter, något som gränsen inte 
sällan kan inverka på. Gränserna inbegriper och påverkar alla som bor inom det avgränsade 
området, men kan upplevas som starkast intill gränsen då paradoxen mellan den egna och den 
intilliggande staten där blir som tydligast. Trots förhållanden som upplevs som orättvisa har 
gränsbefolkningen ofta svårt att påverka sin situation eftersom de innesluts i statliga beslut 
som de själva inte kan påverka på grund av deras lätta demografiska vikt.12  
 
Att bo vid en gräns innebär alltid vissa för- och nackdelar som måste tas i beaktande av 
kommunen och lokala organisationer. Gränsöverskridande samarbeten måste skapas för att ta 
tillvara på de vinster som kan komma av en välfungerande samverkan och minska de negativa 
attityder som läget kan frambringa. Etablerandet av gemensamma organisationer är ett sätt att 
gå tillväga. Dessa måste dels arbeta uppåt, för att tillsammans med kommunen och staten 
planera för politiska och administrativa beslut som underlättar för gränsborna, och dels nedåt, 
för att skapa goda relationer och en god miljö i gränsområdet.13 
 

                                                 
10 Lundén, T., Sid 17. 
11 Lundén, T., Sid 18. 
12 Lundén, T., Sid 19-22. 
13 Lundén, T., Sid 23-24. 
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2.2 Definition av regionbegreppet 
 
En region kan förklaras som ”ett område som avgränsats för ett visst syfte”14. Områdets 
existens förutsätter att en avgränsning från kringliggande landområden har gjorts och en 
specifik intention har lagts på området. Syftena med avgränsningen kan vara oändliga och 
korsa varandra.15 Det är därför svårt att definiera vad som utgör en genuin region. Anssi Paasi 
definierar region som något odefinierbart; 
 

”Regions are subjective artistic devices, and they must be shaped to fit the hand of the 
individual user. There can be no standard definition of a region, and there are no universal 

rules for recognizing, delimiting, and describing regions. Far too much time can be wasted in 
the trivial exercise of trying to draw lines around ‘regions’.16 

 
2.2.1 Region som en pågående process 

 
En region kan dessutom, utöver dess geografiska indelning, ses som en process. Detta genom 
att se till de händelseförlopp som inträffar/inträffat inom ett avskilt område och hur dessa 
påverkat och format området genom tiden. ”Regionen som en mötesplats för natur och kultur, 
för det förgångna och det nutida, för de globala problemen och det lokala skeendet”17. 
Processen genom vilken regioner skapas och etableras benämns även som 
institutionaliseringen av regioner. Paasi beskriver detta förlopp som en process där ett 
avgränsat område blir en etablerad enhet i den rumsliga strukturen och erkänns i politiska, 
ekonomiska, kulturella och administrativa institutioner, likväl som i människors medvetande. 
Denna process genomgår kontinuerliga förändringar för att anpassas till skeenden i samhället 
och hjälper därmed till att skapa en regional identitet. Han understryker dock att regioner inte 
är självständiga aktörer som bidrar till en samhällsförändring, utan konstruerade av 
människan, skapade som en effekt av samhällets utövning. När regioner etablerats inom 
politiska, ekonomiska, kulturella eller administrativa sammanhang kan de dock bilda 
slagkraftiga verktyg som uppenbaras i bildandet av maktfördelning och styrelsesätt.18 
 

2.2.2 Regionens påverkan på det geografiska rummet 
 
Bildandet av regioner är del av den ständiga förändringen av rummet i vilket territorier 
uppkommer och verkar för en tid varpå de återigen kan upphävas. Fyra olika aspekter kan 
urskiljas i institutionaliseringen av regioner. 

 
• Utformningen av territoriet 
• Skapandet av symboler 
• Skapandet av institutioner 
• Etablerandet av regionen som en enhet i samhällssystemet och folks medvetande. 

 
Dessa aspekter sker i praktiken jämte varandra i samma utvecklandeprocess. Genom dessa får 
ett territorium en etablerad position i rummet och erkänns i institutioner och det sociala 
medvetandet.19 

                                                 
14 Andersson, L. Probleminriktning och kärna – krav på (regional) geografi. Ymer ´87, Sid 23. 
15 Ibid., Sid 23-24. 
16 Paasi, A., Sid 2. 
17 Wärneryd, O. Regionen – för studier av möten i rum och tid. Ymer ´87, Sid 84. 
18 Paasi, A., Sid 1-9. 
19 Ibid. 
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2.2.3 Regional utveckling 
 
Den regionala utvecklingen kan mätas antingen på ett kvantitativt eller kvalitativt sätt. En 
kvantitativ utveckling innebär en ekonomisk tillväxt med ökad sysselsättning, ökad 
samhällsservice och kommersiell service. En kvalitativ utveckling strävar dock efter att höja 
boendekvaliteten och miljön i området och därmed öka den, av lokalbefolkningen, uppfattade 
kvaliteten i regionen.20 
 
2.3 Förhållandet mellan gränser och turism 
 
Den amerikanske professorn Dallen J. Timothy skriver om hur gränser påverkar turism och 
menar att unika relationer uppstår då dessa två kopplas ihop. Gränsen kan dels vara en 
attraktion i sig själv, men också en destination på grund av det utbud av aktiviteter som ligger 
i direkt anslutning till gränsen, såsom shopping, casinon, alkoholförsäljning etc. 
Gränsområdets attraktionskraft beror i detta fall inte på själva skiljelinjen, utan snarare på 
dess läge, vilket bildar konkurrenskraftiga fördelar jämfört med utbudet på andra sidan 
gränsen. Shopping är den vanligaste aktiviteten som fungerar som dragplåster i gränsområden 
och sporras av billigare produkter, lägre skatter eller större utbud. Shoppingturism 
förekommer även i avlägsna områden och tydliga skillnader i antalet konsumenter kan ses 
under helger och långhelger jämfört med vardagarna. Det har även iakttagits att ju närmare en 
gräns människor bor, desto mer benägna är de att korsa gränsen även för små inköp. De 
långväga konsumenterna reser till gränsen mer sällan men deras inköp blir betydligt större. 
 
Gränser kan dock även ha en negativ påverkan på turismen i de fall då de ses som gränser för 
det fria resandet. Detta gäller särskilt för gränser som är hårt bevakade med strikta insläpps- 
och tullregler eller som kräver visum. Även kulturella divergenser, annan valuta, politiska 
motsättningar eller svårigheter med att förstå det främmande språket kan upplevas som 
olägenheter och därmed utgöra hinder för turismen. 
 
Gränsområden ses ofta av turister som geografiska icke-platser, ett ganska anonymt 
ingenmansland. I och med att gränser öppnas upp allt mer och blir lättare att passera blir de 
även mer publika platser. Ett besök till dessa platser ses inte som ett besök till ett annat land 
om avståndet är kort då man har en imaginär bild av grannlandet som exotiskt och avlägset. 
De räknas heller inte in i den offentliga turismstatistiken då besöken ofta är kortvariga 
dagsbesök utan inkvartering för natten. Trots att de inte räknas med i statistiken är de en 
viktig målgrupp då de bidrar till en stor del av gränsområdets konsumtionskraft. 
 
Gränser får idag en ny roll även inom turismen då länder allt mer börjar se de fördelar som 
uppkommer ur samarbeten över gränsen, både ekonomiska och inom andra branscher. Viljan 
att arbeta mot gemensamma mål för att minska handelsbarriärer, tullar och underlätta för 
export och import växer därför ständigt. EU är en av huvudorganisationerna som påverkar 
även turismbranschen genom sin regionaliseringspolitik som strävar efter att utjämna 
regionala skillnader och överbygga gränser. Detta genom EU: s strukturfonder som ges till 
regioner och gränsöverskridande samhällen för att utveckla infrastrukturen i området, bevara 
dess kultur och resurser och utjämna levnadsstandarden.21 
 
 
2.4 Förhållandet mellan regioner och turism 
                                                 
20 Hermelin, B. Regional ekonomiska utveckling. Forsberg, G. (red), Sid 266-267. 
21 Timothy, D. J. Relationships between Tourism and International Boundaries. Wachowiak, H. (edt), Sid 9-17. 



 9

 
Även Hall, som är professor i marknadsföring och docent i geografi, bekräftar regioners 
ökade betydelse och kopplar detta till turismbranschens utveckling. Han menar att 
globaliseringen har medfört en omstrukturering av världsekonomin i vilken enskilda platser 
har fått större utrymme, samtidigt som staters roll minskar. Regioner tävlar nu därför med 
regioner från hela världen och måste bete sig allt mer som företag, utveckla sin produkt, 
marknadsföra den på rätt sätt och till rätt kundkrets. Nya nätverk uppstår och samarbeten 
mellan regioner utvecklas med hjälp av förbättrade kommunikations- och 
transportmöjligheter. Konsumenternas intresse för en destination kan dock ändras snabbt. 
Regionen måste därför planera för förändringar i turismbranschen och se till att ha rätt utbud 
för att snabbt kunna anpassa regionen och tillgodose kundernas ändrade efterfrågan. I denna 
planering bör regionen tänka på att: 

 
• Planera för en variation av utbud och samhällsservice i regionen 
• Uppmuntra näringslivet genom att skapa stimulans för investeringar i regionen 
• Framhäva det turistiska utbudet på ett överskådligt, informativt sätt 
• Marknadsföra de tillgångar regionen har som särskiljer sig från andra regioner för att 

på detta sätt skapa säregna fördelar. 
 
För att utforma denna planering så att den främjar regionen på bästa sätt bör man även 
utveckla policies för att ta tillvara på lokala initiativtagare. Detta hjälper till att skapa ett 
mervärde för både invånarna och företagen vilket hjälpa till att tillgodose investerarnas och 
besökarnas förväntningar på regionen.22 
 

                                                 
22 Hall, M. C., Sid 163-167. 
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3 Om regionen Haparanda – Torneå 
 
3.1 Geografiskt läge 
 
Haparanda är Sveriges östligaste stad, belägen mitt i Bottenviksbågen omkring 65°N, 24°O, 
alldeles intill statsgränsen mot Finland och tvillingstaden Torneå. Statsgränsen går från norr 
utmed Könkämäälven och Muonio älv och övergår sedan i Torneälven vilken mynnar ut i 
Bottenviken. Gränsen avviker dock från Torneälvens huvudfåra mellan de två städerna och 
tilldelar Torneå till Finland. (se bilaga 1) Städerna har idag tillsammans ca 34 000 invånare23. 
Två tredjedelar av dessa bodde år 2005 i Torneå som till ytan är en tredjedel större än 
Haparanda.24 
 
3.2 Historisk bakgrund 
 
Sverige och Finland delar en lång historia då Finland var en integrerad del Sverige i 
sexhundra år. Sverige hade på denna tid inte något officiellt språk fastän svenskan fungerade 
som förvaltningsspråk i hela området. Det finska språket var dock utbrett i hela den finska 
delen och det som i praktiken användes där. Delningen av de båda länderna skedde år 1809 i 
och med freden i Fredrikshamn varpå Sverige förlorade hela den finska delen som utgjorde en 
tredjedel av rikets yta. Gränsdragningen i norr kom att bli ett hårt slag mot Sverige, då Torneå 
stad tillföll Finland över vilket Rysslands kejsare nu blev storfurste. För Norrbottens län 
innebar detta förlorandet av sin centralort Torneå. En ny handelsplats var därför tvungen att 
anläggas på den svenska sidan av gränsen och år 1812 anlades Karl Johans stad. Vid gränsen 
utvecklades köpingen Haparanda dock mer gynnsamt och stadsrättigheterna flyttades därför 
till Haparanda år 1842 samtidigt som Karl Johans stad upphävdes. 
 
Haparandas utveckling var gynnsam tack vare sitt gränsnära läge och det faktum att Torneå 
förlorade mycket av sin handelsfunktion under det ryska styret. Fortfarande var finskan det 
utbredda språket i området som dominerade alla områden förutom i politiska och kulturella 
förvaltningssyften. Under 1880-talet påbörjades dock en långvarig kampanj för språklig 
integrering av den finskspråkiga befolkningen. Denna mötte till en början stort motstånd och 
det var inte förrän drygt 30 år senare som kampanjens aktiva försvenskningsarbete gav effekt 
då tvåspråkigheten slutade att ses som en merit och skolundervisningen reformerades till 
enspråkig. Oroligheterna i Finland med inbördeskrig och ryska revolutionen skapade en rädsla 
för kontakter med Finland och förstärkte därmed ytterligare de finska minoriteternas 
integration i Sverige.25 Efter Finlands självständighet år 1917 behölls gränslinjen till 
Sverige26. 
 
Haparandas funktion stärktes ytterligare under världskrigen då staden agerade som 
transitområde gentemot den stängda finska gränsen och många finländare evakuerades till den 
svenska sidan. Medan Finland led förluster och stora delar av landet förstördes förblev den 
svenska sidan intakt. Under efterkrigstiden påbörjade utflyttningen från Nordsverige då 
många svenskar flyttade ner mot Mellansverige. Detta ledde till en arbetspendling av finska 
ungdomar av vilka många, särskilt kvinnor, kom att stanna kvar i Sverige och ersätta den 
population som lämnat området. 
 
                                                 
23 Ritva Nousiainen, 2008-11-28. 
24 Provincia Bothniensis, < http://provincia.haparanda.se > 2008-12-15. 
25 Lundén, T., Sid 159-167. 
26 Jauhainen, J. S., Sid 105. 
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Under 1970-talet kunde man tydligt se försvenskningskampanjens effekter då många bland 
den yngre befolkningen inte längre behärskade finskan. Inställningen till tvåspråkighet hade 
dock under dessa hundra år hunnit förändras. Haparanda upplevde en allt starkare inflyttning 
av finskspråkiga invandrare med rötter i området och organisationer började ställa krav på 
finskspråkighet inom vård och skola. Vid samma tid erkändes tornedalsfinskan, meänkieli, 
som ett eget språk och grammatik, ordböcker och litteratur utvecklades. Tornedalsfinskan 
talas idag främst av äldre landsbygdsbor, en stadigt minskande grupp. De flesta boende i 
området talar idag finska fastän finländarna som jobbar på den svenska sidan om gränsen 
även talar svenska.27 
 
3.3 Utvecklandet av den gemensamma regionen 
 
De första initiativen till ett samarbete mellan Haparanda och Torneå togs under 1960-talet då 
man började arbeta för en gemensam samhällsservice. Under de kommande två decennierna 
skrevs avtal om ett gemensamt avloppsreningsverk, soptipp samt en överenskommelse om 
grundskoleutbildning på valfri sida om gränsen. Alla samarbeten arbetades dock fram på 
individuell basis fram till år 1987 då en gemensam samarbetsorganisation vid namn Provincia 
Bothniensis bildades för att maximera områdets resurser trots nerskärningar i den offentliga 
sektorn.28 Samarbetet mellan de två städerna har visat sig vara väldigt resultatgivande och 
ländernas EU-medlemskap hjälper till att skapa förutsättningar för genomförandet av 
gränsöverskridande projekt.29 
 
”Samhällsplanering i Haparanda – Torneå sker i nära samarbete. Idén är att allt som går att 

göra tillsammans till lägre kostnad och bättre resursutnyttjande görs tillsammans.”30 
 
Ett tecken på att utvecklingen av den gemensamma regionen har varit positiv för städerna kan 
iakttas genom att se till statistiken för befolkningsförändring i Haparanda kommun åren 1997-
2007 och flyttningar till och från Haparanda kommun år 2007. Flyttningsöverskottet var som 
minst under år 2004 då det sammanlagda värdet uppgick till -74 personer. De tre 
efterkommande åren har flyttningsöverskottet ökat successivt, bortsett från en toppnotering år 
2006 bland befolkningsöverskottet på män som detta år uppgick till 47 stycken, som inte 
kunde matchas året därpå. Sedan år 2006 har dock flyttningsöverskottet i kommunen varit 
positivt bland både kvinnor och män vilket innebär att det är fler som flyttar till Haparanda 
kommun än de som flyttar ur kommunen. År 2007 uppgick den sammanlagda utflyttningen 
till 479 personer medan inflyttningen låg på 516 personer vilket ger ett överskott på 37 
personer. Ett år tidigare låg överskottet på 63 personer tack vare toppnoteringen på 
flyttningsöverskott bland män detta år.31 
 
3.4 Problem i regionen 
 
Statsgränsen kan utgöra många hinder i och med att den ofta utgör avgränsningar inom en 
mängd andra områden utöver de politiska. Gränshinderforum är en arbetsgrupp tillsatt av de 
nordiska statsministrarna för att identifiera vilka gränshinder som existerar mellan de nordiska 

                                                 
27 Lundén, T., Sid 159-167. 
28 Jauhainen, J. S., Sid 105. 
29 Ågren konsult, <http://www.pagransen.com/files/F/nyt/0336-folderjuli04.pdf.> 2008-12-08. 
30 Provincia Bothniensis, <http://provincia.haparanda.se/>. 2008-12-08. 
31 Haparanda Stad, 
<http://www.haparanda.se/download/18.3e71910511a481056e3800011743/Kommunfakta+2008.pdf> 2008-12-
30. 
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gränserna. Den utredning som de gjort visar på att det fortfarande finns en hel del gränshinder 
som skapas främst genom ländernas nationella lagstiftning. Dessa hindrar den fria rörligheten 
för arbete, studier och företagsetablerande. Även EU-direktiv som ämnar skapa enhetliga 
regler utformas på så skilda sätt i länderna att de bildar nya gränshinder, menar 
Gränshinderforum. Problemen finns på alla tänkbara områden i samhället och berör främst 
invånarna genom skattepolitiken och de sociala välfärdsordningarna. Som exempel uppges i 
utredningen en finländare som fick full sjukpensionering i Finland men bara ansågs halvt 
invalidiserad i Sverige var en del av dennes pension också införtjänades. Vidare tar 
utredningen upp sophanteringen i Haparanda – Torneå, och menar att sopbilar i Haparanda 
istället för att köra sina sopor den korta vägen till Torneå, måste köra dessa en betydligt längre 
sträcka inom Sverige.32 
 
Trots de produktiva resultaten av städernas samarbete i regionen har vägen dit inte alltid varit 
enkel. Fram till år 1995 ville tullen inte tillåta en bebyggelse av gränsområdet, det var först 
efter båda ländernas EU-medlemskap som regionen fick fria händer gällande gränsen. 
Invånarna i de två städerna har inte heller alltid varit positiva till regionutvecklingen. Vid en 
folkomröstning i september 2002 ställde sig 52 % av invånarna negativa till en fortsatt 
satsning på gränsprojektet På gränsen – Rajalla. Efter en fördjupad översiktsplan och ändrad 
taktik beslutade dock en ny majoritet att fortsätta med projektet.33 
 
Idag finns inga hinder för samarbetet mellan Haparanda och Torneå, menar Ritva Nousiainen, 
samarbetssekreterare på Provincia Bothniensis. Städerna vill och kan samarbeta inom alla 
möjliga områden och drar inga gränser för samarbetet. Det faktum att städerna har två olika 
språk är inget problem, menar hon, samarbetsorganet får bara se till att anpassa sin 
organisation dubbelt. Tidsskillnaden utgör heller inget hinder för samarbetet, menar Ritva. 
Negativa attityder till samarbetet i dess begynnande fas har varit de enda hindren, men även 
de håller nu på att suddas ut. Detta, tror hon, beror på den snabba positiva utvecklingen som 
regionen genomgått men också tack vare den långa traditionen av samarbete som finns i 
regionen.34 

                                                 
32 Norrback, O., Sid 6. 
33 Ritva Nousiainen, 2008-11-28. 
34 Ibid. 
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4 Kommunala institutioner och samarbetsorgan 
 
4.1 Lokal mobilisering 
 
Lokal mobilisering och vikten av denna illustreras även av kulturgeografen Lennart 
Andersson som förklarar denna på följande sätt; 
Bakom varje region finns det intensioner som skapas dels ovanifrån, från staten, länen och 
kommunen, men även intensioner som kommer underifrån, från invånarna själva och de 
organisationer och grupper de skapar. Dessa lokala krafter kommer att uppkomma från 
invånarnas egna idéer och upplevda behov vare sig myndigheterna hjälper till att stimulera 
eller motverka dessa. En lokal mobilisering av dessa krafter är viktigt för att utveckla en 
välfungerande och trivsam region med positiv utvecklingsmiljö. Detta för att invånarna själva 
oftast vet vad som krävs för att förbättra den upplevda kvaliteten i regionen och har en tydlig 
bild av hur de vill att deras region ska se ut. De kan även ha en stor kännedom om vilka 
samarbetsmöjligheter som kan skapas, något som kan vara svårt för utomstående att urskilja.35 
 
4.2 Provincia Bothniensis 
 
Provincia Bothniensis är Haparanda och Torneås samarbetsorgan vars uppgift är att utveckla, 
fördjupa och utvidga samarbetet mellan städerna. Samarbetet fungerar genom genomförandet 
av en rad projekt som ska föra de två städerna närmare varandra. Organisationen är uppbyggd 
som en styrelse med fem lokala politiker från vartdera landet bland vilka en guvernör och ett 
sekretariat väljs ut. Arbetet sker genom indelningen i sju kommittéer som behandlar; 
kommunal teknik och infrastruktur, samhällsplanering, näringsliv och turism och projektet på 
gränsen, kultur och ungdomsarbete, social service och hälsovård, sport och fritid, utbildning. 
Arbetet utvärderas genom möten med städernas kommunstyrelse/stadsstyrelse två gånger om 
året och möte med kommunfullmäktige/stadsfullmäktige en gång om året.36 
 
Provincia Bothniensis bildades år 1987 för att utveckla och utnyttja samarbetet mellan 
Haparanda och Torneå och på så sätt stärka städerna. År 1989 beslutades att organisationen 
ska förbli permanent. Organisationen uppkom på de lokala kulturkansliernas initiativ då 
många, främst inom kultur, länge strävade efter ett närmare samarbete mellan länderna.37 
 
Ritva Nousiainen, samarbetssekreterare på Provincia Bothniensis, menar att samarbetet 
mellan Haparanda och Torneå är en förutsättning för städernas överlevnad. Genom att 
samarbeta kan städerna erbjuda invånarna en bättre service då gränssamarbetet innebär en 
utveckling och tillväxt för städerna. Samarbetet, menar hon, möjliggörs genom det starka 
politiska stöd som organisationen har och genom den långa partnerskapskulturen som 
städerna utvecklat då de som mindre orter behövt samverka för sin överlevnad.38 
 

”Vi kan inte vänta på hjälp, utan måste ta framtiden i egna händer”39 , säger hon. 
 

                                                 
35 Andersson, L. Probleminriktning och kärna – krav på (regional) geografi. Ymer’87, Sid 26-27. 
36 Provincia Bothniensis, <http://provincia.haparanda.se/> 2008-12-08. 
37 Ritva Nousiainen, 2008-11-28.  
38 Ibid., 2008-11-28. 
39 Ibid., 2008-11-28. 
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4.2.1 Träffade avtal 
 
Sedan Provincia Bothniensis bildande år 1987 har en hel rad avtal slutits mellan Haparanda 
kommun och Torneå stad. Till de viktigaste hör; 40 

• Gemensam språkskola 1989, 
• Avtal om reningsverkets slamhantering 1990,  
• Samarbete inom sjuktransport mellan Torneå stad och Norrbottens läns landsting 

1993, 
• Avtal om fjärrvärmeproduktion och leveranser mellan Haparanda Värmeverk Ab och 

Torneå stads energiverk 1993, 
• Avtal om samanvändning av skylift 1994, 
• Bolagisering av avloppsreningsverket 1996, 
• Sammanslagning av turistkanslierna 1998, 
• Gemensamt Eurogymnasieprogram 1998, 
• Förskoleavtal 2002, 
• Avtal om avfallshantering 2002. 

4.2.2 Rajalla – På gränsen 
 
År 2000 presenterades en gemensam utvecklingsplan för städerna, Rajalla – På gränsen, 
vilken syftar till att bygga ett gemensamt centrum som överbygger gränslinjen.41  (se bilaga 2) 
Gränsområdet, som började byggas år 2003, ska bilda en gemensam stadskärna och fungera 
som fysiskt sammanbindande av de båda städerna över statsgränsen. Syftet med bygget är att 
minimera både det fysiska och mentala, upplevda avståndet mellan gränsen för att därigenom 
ge positiva spridningseffekter och öka städernas attraktivitet som en gemensam region.42 
 
I centrum av den nya stadskärnan byggs en gågata och ett kanalområde med torg där affärer 
och terrasser etableras. Detta arbete beräknas vara färdigt år 2011. Älvstranden ska fungera 
som rekreationsområde för invånarna men även vara en plats där större evenemang kan äga 
rum. Centrumet ska erbjuda en plats för shopping, bostäder, arbetsplatser, utbildning, kultur 
och fritid. Förutom det gränsöverskridande köpcentrat ska här även byggas ett gemensamt 
polishus, hotell och seniorboende.43 
 

4.2.3 Nya avtal och samarbeten 
 
En rad nya avtal har blivit träffade mellan de två städerna och är antingen under pågående fas 
eller planerade att inledas inom de närmaste åren. Bland annat har man idag projekt Fritt 
Vårdval i den funktionella regionen Tornedalen som syftar till att invånarna i städerna i 
Tornedalen får välja på vilken sida av gränsen de ska vårdas. Detta för att öka allmänhetens 
tillgänglighet till vård och förbättra vårdkvaliteten utifrån befintliga resurser. Man har även 
träffat avtal om gemensam utryckning av räddningstjänst. En golfbana har öppnats mitt på 
gränsen mellan Haparanda och Torneå och parkeringslösningar i anslutning till nybyggda 

                                                 
40 Provincia Bothniensis, <http://provincia.haparanda.se> 2008-12-15. 
41 Lundén, T., Sid 167. 
42 Provincia Bothniensis, <http://provincia.haparanda.se/> 2008-12-08. 
43 Haparanda Stad, Tornion Kaupunki, TP Keskustakehitys, 
<http://www.pagransen.com/files/S/1_Dokumentarkiv/8_Broschyr/PGR%20Hpa-To%20broschyr-esite.pdf> 
2008-12-12. 
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handelsområdet på gränsen. Bildandet av en gemensam gymnasieskola är fortfarande i 
planeringsfasen liksom en logistikterminal för gemensam omlastning.44 

 
4.2.4 Vision 2010/2020 

 
Samarbetsorganisationen Provincia Bothniensis fullmäktige tog år 2008 fram en vision för 
vad det gemensamma arbetet ska ha genererat fram till år 2010. Denna kallades för Vision 
2010;   
 
”Haparanda – Torneå är ett internationellt centrum i Bottenviksbågen och Barentsområdet – 

en mötesplats för kultur, kunnande, varuflöden, innovation och människor.”45 
 
Visionen har nu utvecklats och omarbetats till en framtidssyn för år 2020. Den nya visionen, 
Vision 2020, punktar upp städernas visioner i fem områden;46  
 

 
 
Figur 1 – Provincia Bothniensis visioner för det internationella samarbetet i regionen fram till år 2020. 
Källa: Ritva Nousiainen, Samarbetssekreterare Provincia Bothniensis. 2008-11-28. 
 
 
4.3 EU  
 
EU: s roll i regionen har ökat i och med att samarbetet mellan länderna i regionen Haparanda 
– Torneå har stärkts. Kommunen kan nu ta egna initiativ i sitt samarbete med EU utan att 
vänta på statens hjälp. EU har exempelvis hjälp till att finansiera projektet På gränsen – 
Rajalla med 50 %.47 Med finansiering av EU genom ett Interreg-projekt, som ger stöd för 
interregionalt- och gränsregionalt samarbete, har Haparanda och Torneå även kunnat starta ett 
kunskapscenter för gränsfrågor dit både privatpersoner och företag kan vända sig för att få 
svar på arbetsmarknadsfrågor och knyta kontakter på andra sidan gränsen. Centrat ska även 

                                                 
44 Powerpointpresentation av Rita Nousiainen, 2008-11-28. 
45 Ågren konsult, <http://www.pagransen.com/files/F/nyt/0336-folderjuli04.pdf.> 2008-12-08. 
46 Powerpointpresentation av Rita Nousiainen, 2008-11-28. 
47 Ritva Nousiainen, 2008-11-28. 
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underlätta förståelsen av byråkratin och uppmuntra gränsöverskridande etableringar.48 Detta 
fick dock enbart finansiering för två år och kommer att upphöra i slutet av år 2008, då 
kommunerna inte har ekonomiska möjligheter att driva verksamheten vidare.49 
  
EU finansierar medlemsländernas utvecklingsarbeten genom så kallade strukturfonder som 
innehåller både geografiska och generella mål. Bland annat möjliggörs den regionala 
utvecklingen av dessa då de också syftar till att öka samarbetet mellan statsgränser. För att 
erhålla medel ur strukturfonderna måste projekten medfinansieras av svenska offentliga 
medel. Detta för att en region inte ska erhålla ekonomiska medel för ett projekt som regionen 
inte anser värt att investera i. Vidare ska medlen användas för att öka sammanhållningen inom 
EU då de syftar till att minska skillnader i utvecklingsnivån mellan regioner.50 
  
En skillnad som EU: s regionalpolitik innebär från tidigare nationell regionalpolitik är att 
strukturfonderna som unionen arbetar genom förutsätter utvecklandet av större övergripande 
program i vilka enstaka projekt kan inkorporeras. EU: s regionalpolitik innebär även ett 
underifrånperspektiv som stärker regionernas roll jämfört med den tidigare svenska 
regionalpolitiken som var utformad på en nationell nivå.51 Staters ökade samarbete som 
möjliggörs genom EU-medlemskapet leder till en omfördelning av makten där den egna 
statens makt fördelas på olika nivåer inom landet och Europeiska Unionen. Statens roll 
minskar därmed då börjar stå på egna ben tack vare de samarbeten som den utvecklat. Det 
regionala införlivandet i EU: s processer skapar möjligheter för regioner att ta tillvara på de 
intressen som existerar inom regionen.52  
 
Sverige och Finland gick båda med i EU år 1995. Det är svårt att mäta den exakta summan av 
de ekonomiska bidragen till regionutvecklingen i Sverige och Finland men att medlemskapet 
har inneburit stora förändringar för ländernas regionala utveckling är tydligt. Visionen med en 
jämn regionutveckling har fått ökad betydelse i båda länderna.53 

                                                 
48 Nordiska rådet / Nordiska ministerrådet, <http://www.norden.org/webb/news/news.asp?id=5827> 2008-12-16. 
49 E-mail från Ritva Nousiainen, 2008-12-16. 
50 Forsberg, G. Den regionala utvecklingspolitiken efter 1995. Forsberg, G. (red), Sid 284-293. 
51 Ibid. 
52 Jauhainen, J. S., Sid 110-111. 
53 Ibid., Sid 110. 



 17

5 Näringslivet i Haparanda – Torneå 
 
5.1 Regioners betydelse i näringslivet 
 
Regioner fungerar som fundamentalt uppbyggande delar i näringslivet då de är ett medium 
som möjliggör för interaktionen mellan sociala och ekonomiska processer.54 Näringslivet har 
en avgörande roll i regionens utveckling. Undanröjandet av gränshinder och underlättande av 
samarbetet mellan länderna har därför en väldigt viktig roll.55 Haparandas näringsliv består 
främst av handel och service men strävar även efter en blandning med utbildning, industri, 
företagsamhet, offentliga och privata tjänster.56 
 
5.2 Marknaden i regionen 
 
Gränsstäderna bildar en enhetlig marknad med 34 000 invånare och 1800 företag. Inom tre 
mils radie från gränsen bor dock 70 000 människor och inom 15 mils radie bor över 500 000 
människor.57 Detaljhandelns köpkraft ligger på ungefär 228 miljoner euro om året och 
potential för att utveckla handeln i regionen finns då drygt 60 % av köpkraften hamnar utanför 
regionens närområde.58 Det unika läget ger området tillgång även till Norges och nordvästra 
Rysslands marknader vilket innebär ökade affärsmöjligheter och en större marknad.59 (se 
bilaga 3) Traditionellt har handeln haft stor betydelse i området, men handeln och de sociala 
kontakterna ägde rum inom respektive land. De gränsöverskridande öst-västliga relationerna 
börjar nu växa sig allt starkare tack vare EU och regionbildandet som bidrar till en rad 
samarbeten i området.60 EU-medlemskapet har skapat förutsättningar för länderna att 
genomföra en rad gränsöverskridande utvecklingsprojekt. Ett exempel på dessa är projektet 
Bottenviksbågen som startade år 1998 omfattar sju svenska och fem finska kommuner. Syftet 
med projektet är att skapa ett regionalt samarbete mellan städer och kommuner runt 
Bottenvikskusten inom kommunikation, miljö och turism.61 
 
5.3 Internationell företagsamhet 
 
Näringslivsenheten i Haparanda stad strävar efter att få en internationell inriktning på staden 
och dess näringsliv genom att skapa nätverk och goda relationer mellan Sverige och Finland. 
Målet med arbetet är att få ett aktivt näringsliv som ger ökade arbetstillfällen och leder till 
ökad inflyttning till kommunen. Arbetet sker främst genom information och rådgivning men 
även hjälp att hitta finansiering och lokaler m.m.62 Haparanda stad driver även ett 
nyföretagarcentrum sedan år 2001 för att bygga upp ett samarbetskluster som företagarna kan 
dra nytta av för att bygga upp partnerskap sinsemellan.63 
 

                                                 
54 Paasi, A., Sid 5, < http://www.ru.nl/socgeo/colloquium/Paasi1.pdf> 2008-11-24. 
55 Nordiska rådet / Nordiska ministerrådet, <http://www.norden.org/webb/news/news.asp?id=6691> 2008-12-
18. 
56 Haparanda Stad, <www.haparanda.se> 2008-12-18. 
57 Provincia Bothniensis, <http://provincia.haparanda.se> 2008-12-18. 
58 På gränsen – Rajalla, < www.pagransen.com> 2008-12-18. 
59 Provincia Bothniensis, <http://provincia.haparanda.se> 2008-12-18. 
60 Haparanda Stad, 
<http://www.haparanda.se/download/18.1f521251066fbb2f538000168725/Etablering+i+Haparanda.pdf> 2008-
12-18. 
61 Ibid. 
62 Haparanda Stad, <www.haparanda.se> 2008-12-18. 
63 Haparanda Stad, <www.haparanda.se> 2008-12-18. 
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Näringslivsstrategin i Haparanda stad ska bilda ramar för satsningarna i regionen och syftar 
till att skapa tillväxt för ett starkt och differentierat näringsliv, som är viktigt för kommunens 
utveckling och välstånd.64 
 
Haparanda stads näringslivspolitik har som mål att bidra till ett attraktivt näringslivsklimat 

och skapa ett dynamiskt näringsliv. Haparanda stad satsar kraftfullt på att skapa nätverk och 
mötesplatser med företagens olika behov i fokus. Målsättningen är tillväxt, hög sysselsättning 

och ett mångsidigt näringsliv i regionen.65 
 
För att nå dessa mål har en rad strategier formulerats för befintligt arbets- och näringsliv, 
nyetableringar, infrastrukturen och mötesplats för Bottenviksbågen. Dessa innefattar konkreta 
åtgärder och utvecklingsprojekt som behandlar bland annat underlättningen av expansion och 
tillgång till kompetens.66  
 
5.4 Regionen som logistisk nod 
 
Gränsområdet har en vision att utvecklas till ett kommunikationsnav, en logistisk nod, för 
norra Skandinavien. Olika kommunikationsleder – vägar, järnvägar och sjöfart, möts där och 
bildar en port för expansionen mot Sverige och Finland, men även i viss del mot Norge och 
nordvästra delarna av Ryssland samt Kola-området.67 Som del i detta arbete planerar städerna 
en gemensam logistikterminal för omlastning.68 Väg E4 har även lagts om under hösten 2008, 
i ett samarbete mellan svenska vägverket och finska vägförvaltningen, för att bättre binda 
samman städerna och ge plats åt gränsprojektet På Gränsen – Rajalla.69 Förutom vägbanorna 
innebar omläggningen också byggandet av gång- och cykelvägar, broar, tunnlar och 
cirkulationsplatser.70 Dessutom har byggandet av Haparandabanan påbörjats under år 2008. 
Denna kommer att sträcka sig från Haparanda till Boden, som sedan tidigare har 
järnvägsförbindelser. Den nya banan kommer därmed möjliggöra transportflöden med järnväg 
och bilda en viktig nationell länk då den, som enda järnvägslänk, kommer att binda ihop 
Sverige med Finland och Ryssland.71 
 
Dessa satsningar är ett sätt att få Haparanda att fungera som en internationell mötesplats och 
knutpunkt för internationella relationer. Haparanda vill även bilda en port till Barentsområdet 
med Barents Road (se bilaga 4), en gammal handelsled genom Norge, Sverige, Finland och 
nordvästra Ryssland. Leden används idag som sammanbindande länk för kommuner och 
företag i de fyra länderna men även som en historisk och kulturell reseled.72 
 

                                                 
64 Haparanda Stad, 
<http://www.haparanda.se/download/18.1f521251066fbb2f538000168729/Strategi+N%C3%A4ring+Landsbygd
.pdf> 2008-12-18. 
65 Haparanda Stad, <www.haparanda.se> 2008-12-18. 
66 Haparanda Stad, 
<http://www.haparanda.se/download/18.1f521251066fbb2f538000168729/Strategi+N%C3%A4ring+Landsbygd
.pdf> 2008-12-18. 
67 Haparanda Stad, <www.haparanda.se> 2008-12-18. 
68 Powerpointpresentation av Rita Nousiainen, 2008-11-28. 
69 Vägverket, <http://www.vv.se/templates/page3____14880.aspx> 2008-12-18. 
70 Powerpointpresentation av Rita Nousiainen, 2008-11-28. 
71 Banverket, <http://www.banverket.se/sv/Amnen/Aktuella-projekt/Projekt/1869/Haparandabanan.aspx> 2008-
12-18. 
72 Barents Road, <www.barentsroad.org> 2008-12-18. 
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5.5 Företagsklimat 
 
Resultaten av kommunens satsningar kan man bland annat se i Svenskt Näringslivs lista över 
kommunernas företagsklimat. Från år 2004 då Haparanda låg på 260: e plats, klättrade 
kommunen till plats 185 ett år senare.73 Fram till år 2008 har kommunen klättrat ytterligare 
och ligger i år på plats 103.74 Haparandas kommunalråd Sven-Erik Bucht menar att de goda 
resultaten beror på att jobben finns i det privata näringslivet och att kommunens satsning på 
samarbetet måste fortsätta för att ytterligare underlätta vardagen för företagarna.75 
 
5.6 Marknadens utbud 
 
Enbart i Haparanda finns idag ett fyrtiotal butiker för handel och nöjen, ett tiotal restauranger, 
ett sjuttiotal tjänsteföretag, ett trettiotal tillverkningsföretag, och dessutom aktörer inom IT 
och media, turism, friskvård, transport med flera.76 Utöver detta finns även ett omfattande 
utbud på den finska sidan som invånarna kan ta del av. I Torneå öppnade i slutet av oktober 
2008 ett stort köpcentrum med 60 affärer. Det är det 12: e största i Finland och har skapat 350 
nya arbetsplatser i regionen. På den svenska sidan av gränsen har man öppnat ett 
handelsområde med stora varuhus såsom Ica Maxi, Överskottsbolaget och Jysk. Utbyggnaden 
av handelsområdet är fortfarande pågående. Köpcentrerna binds ihop över gränsen och 
marknadsförs som E4 Shopping Corridor.77 
 
5.7 IKEA 
 
IKEA är en aktör som i stor utsträckning påverkat näringslivet i regionen. De positiva 
kringeffekterna har varit stora. Gunnel Norman, varuhuschef för IKEA i Haparanda, menar att 
varuhuset haft en positiv effekt på turismen och har lett till att allt fler aktörer vågat etablera 
sig i regionen.78 Även Ritva Nousiainen, samarbetssekreterare i Provincia Bothniensis, uppger 
IKEA som ett stort dragplåster för regionen och menar att en mängd andra företag har kunnat 
etableras i regionen tack vare IKEA.79 Susanne Wallin, ställföreträdande varuhuschef för 
IKEA i Haparanda, menar att en ny framtidstro har blivit märkbar bland de unga som vågar 
stanna kvar i regionen tack vare tillväxten och de arbetstillfällen som denna skapat.80 
 
IKEA valde att etablera sig i Haparanda på grund av det omfattande resandet i 
Barentsregionen och Haparandas starka tradition av gränshandel. Varuhuset ser gränsen som 
en möjlighet, då finländarna har ett naturligt resemönster över gränsen. De själva anser också 
att etableringen i Haparanda har varit väldigt framgångsrik och inneburit mycket för regionen 

                                                 
73 Haparanda Stad, 
<http://www.haparanda.se/download/18.1f521251066fbb2f538000168485/F%C3%B6retagsklimat.pdf> 2008-
12-18. 
74 Svenskt Näringsliv,  <http://www.svensktnaringsliv.se/appkfakta/rankingall.do> 2008-12-18. 
75 Haparanda Stad, 
<http://www.haparanda.se/download/18.1f521251066fbb2f538000168485/F%C3%B6retagsklimat.pdf> 2008-
12-18. 
76 Haparanda Stad, <www.haparanda.se> 2008-12-18. 
77 Powerpointpresentation av Rita Nousiainen, 2008-11-28. 
78 Nordiska rådet / Nordiska ministerrådet, <http://www.norden.org/webb/news/news.asp?id=6691> 2008-12-
18. 
79 Ritva Nousiainen, 2008-11-28. 
80 Susanne Wallin, 2008-11-21. 
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både utifrån de arbetstillfällen som varuhuset skapar och de följdeffekter som varuhusets 
upprättande har fått på regionen. Framtiden i Haparanda ser de väldigt ljust på.81 
 
IKEA har av Nutek blivit utsett till Norrbottens – Västerbottens störts utflyktsmål och 
shoppingturismen i området har ökat explosionsartat sedan öppnandet. IKEA anser dock 
själva att de skulle vilja bidra med sin kunskap och öka samarbetet med andra verksamheter i 
regionen ytterligare för att gynna turismen då samarbetet inte pågår i den utsträckning de 
själva skulle vilja. Susanne Wallin menar att shoppingen i varuhuset måste kompletteras med 
andra upplevelser i form av logi, restaurang, men även aktiviteter för att få kunderna att 
stanna flera dagar i regionen. I dagens läge har IKEA godkänt en broschyr som finns att 
hämta i varuhuset där kunderna kan få information om Haparanda och regionen.82 
 
Gränshandeln och det faktum att IKEA är ett populärt besöksmål gör varuhuset unikt och 
kräver speciell anpassning. Det är dock svårt att hitta rätt balans för att tillgodose dessa 
skillnader då shoppingmönstret ser annorlunda ut i butiken jämfört med de andra IKEA-
varuhusen i landet. Här är det lugnare i veckan medan helgerna innebär väldigt intensiva 
dagar.83 
 
De flesta kunderna kommer till IKEA från Finland och sommartid även från Norge. Detta tror 
Susanne Wallin beror på att det inte finns något liknande utbud på den finska och norska 
sidan då det är väldigt långa avstånd till andra IKEA-varuhus i länderna. Detta var även en av 
tankarna bakom etablerandet i Haparanda som har visat sig besannas. Personalen i varuhuset 
kommer främst från Haparanda och närliggande svenska orter. Varuhuset har satt kunskap i 
svenska språket som enda språkkrav på sin personal, men betonar att det även är önskvärt att 
de talar engelska och finska. Personalen får ingen utbildning om Haparanda och Torneå för att 
kunna informera kunderna om regionen. Susanne Wallin medger att det finns mycket att göra 
på informationsområdet, men menar att de flesta frågorna som ställs brukar handla om sådant 
som personalen är uppdaterad om eller har lokal kännedom om då de kommer från området.84 

                                                 
81 Susanne Wallin, 2008-11-21. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
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6 Turismen 
 
6.1 Information, boende och turistiskt utbud 
 
Det turistiska utbudet med aktiviteter, sevärdheter och evenemang är stort i regionen där båda 
ländernas kultur- och näringsliv möts. Till de populäraste hör; 85 

• Det stora utbudet av shopping som erbjuds av de många affärer och restauranger i 
gränsområdet 

• Skoterutflykter, äventyrs- och natursafarin på vinterhalvåret 
• Skärgårdsturer och kryssningar samt forsränning och flera badplatser under 

sommarhalvåret 
• Green Zone Golf – en golfbana belägen på gränsen mellan Sverige och Finland som 

under högsommaren tack vare midnattssolen kan ha öppet dygnet runt 
• Den vackra naturen med vandringsleder, Kukkolaforsen och Bottenvikens 

nationalpark 
• Kulturlämningar som Kukkolaforsens fiskeplats, tågstationen och vattentornet 
• Återkommande festivaler som Sikfesten, Laxfesten och Musikfestivaler. 

 
Även utbudet av information och service, logi och restauranger är varierat i regionen och kan 
erbjuda bland annat; 86 

• Bank- och posttjänster, Turistinformation, Bibliotek, Läkare och friskvård 
• Hotell, Vandrarhem, Campingplatser och Konferenser 
• Restauranger, Pubar, Caféer, Fastfood och Nattklubbar. 

 
6.2 Regionutvecklingens effekter på turismen 
 
Tack vare näringslivets positiva utveckling och den framtidstro som är märkbar bland 
regionens unga kan regionen expandera och realisera sitt mål som ledande centrum i 
Bottenviksbågen. Expansionen innebär att regionen bildar en mötesplats för varuflöden och 
handel men även för besökare och kultur och blir således ett attraktivt resmål för besökare 
från övriga Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Den unika kultur och anda som skapas i 
regionen, tack vare ländernas eftersträvan att behålla sina urskiljande nationalitetsdrag trots 
den nära samverkan, skapar en öppenhet som ytterligare stärker resmålets attraktionskraft.87 
 

6.2.1 Shoppingturism 
 
Bland det ökade antalet besökare har shoppingturismen utmärkts tydligast. Detta beror i stor 
del på IKEA: s etablering som redan första året drog 2 miljoner besökare och kan ses i 
näringslivets och handelns gynnsamma tillväxt. Johanna Salmi, turistbyråansvarig på 
HaparandaTornio turistbyrå, menar att utvecklandet av den gemensamma regionen har skapat 
ett intresse för regionen hos allmänheten som också bidragit till att denna uppmärksammats 
allt mer i media. Även hon erkänner den positiva anda som skapats i regionen. Tack vare 
denna utveckling kan regionen marknadsföra sig mot nya områden och nya målgrupper som 
fått upp ögonen för regionen främst i norra Norge och närliggande områden i Sverige och 
Finland.88 
 
                                                 
85 Heart of Lapland, <http://haparanda.heartoflapland.com/sv-SE/default.aspx> 2008-12-30. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Johanna Salmi, 2008-12-03. 
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6.2.2 Växande behov 
 
För att tillgodose de behov som besökstillströmningen skapar i regionen har samarbetet 
mellan handeln och turism stärkts med gemensamma träffar som diskuterar och planerar för 
besöksnäringen. En satsning på ökad information till turisterna har även skett genom att 
exponera kartor och broschyrer med information om sevärdheter, aktiviteter, logi och 
restauranger, i broschyrställ på folktäta områden såsom IKEA och Torneås nyöppnade 
köpcentrum. Regionen har även sökt EU-medel genom ett nytt Interreg-projekt under namnet 
Destinationsutveckling och framtid för handel och turism i Haparanda – Tornio.89 
 

”Syftet med projektet är att utveckla besöksnäringen och närliggande branscher, stimulera 
utvecklingen av befintliga och nya företag för att bredda utbudet i Haparanda – Tornio.90” 

 
6.2.3 Förbindelser 

 
Europaväg 4 har lagts om under 2008 så att den går genom städerna och används idag för 
både lokal och regional trafik.91 Utvecklingen av gränspassager i regionen har ökat stadigt det 
senaste decenniet. För den största ökningen står antalet tunga fordon som nästan fördubblats 
mellan åren 1999 och år 2004.92 År 2002 passerade drygt 10 000 personbilar gränsen varje 
dag.93 Även antalet fotgängare över gränsen har ökat och låg 2008 på uppskattningsvis 14 
miljoner jämfört med drygt 10 miljoner år 2000.94 
 
Det finns två flygplatser med direktanslutning till Haparanda och Torneå, dels Kallax 
flygplats i Luleå, ca 130 km från Haparanda, och dels Kemi flygplats belägen på den finska 
sidan av gränsen knappt 30 km från Haparanda.95 Haparanda kommun har diskuterat 
öppnandet direktlinje mellan Kemi och Stockholm för att öka tillgängligheten och spara tid 
för resenärerna då flygplatsen i Kemi är närmare belägen än Kallax flygplats.96 
 

6.2.4 Regionen som transit 
 
Utvecklandet av leden Barents Road som port till Barentsområdet och byggandet av 
Haparandabanan som kommer att binda ihop järnvägsspåret mellan Sverige, Finland och 
nordvästra Ryssland kommer att underlätta för väst-östliga transportflöden i Barentsregionen. 
Ryska Murmansk är en region som idag genomgår en stark tillväxt och allt oftare hamnar i 
fokus. Med dess ökande befolkning öppnar sig regionen för nya affärsmöjligheter. De nya 
transportsträckorna kommer att minska de upplevda avstånden och underlätta resandet inom 
Barentsregionen. Detta ger regionen Haparanda – Torneå möjligheten att utvecklas som en 
betydelsefull transitregion för resande inte bara till norra Sverige och Finland, men även till 
norska Nordkap, ryska Murmansk och övriga Barentsregionen.97 
 

                                                 
89 Johanna Salmi, 2008-12-03. 
90 Ibid. 
91 Vägverket, <http://www.vv.se/templates/page3____14880.aspx> 2008-12-30. 
92 Powerpointpresentation av Rita Nousiainen, 2008-11-28. 
93 På gränsen – Rajalla, <http://www.pagransen.com/files/S/1_Dokumentarkiv/2_Planering/6_Trafik.pdf> 2008-
12-30. 
94 Powerpointpresentation av Rita Nousiainen, 2008-11-28. 
95 Heart of Lapland, <http://haparanda.heartoflapland.com/sv-SE/default.aspx> 2008-12-30. 
96 Visit Finland, <http://www.visitfinland.com/w5/se/Index.nsf/(Pages)/Kemi_-
_Haparandas_nya_flygplats?opendocument&np=A> 2008-12-30. 
97 Haparanda Stad, <www.haparanda.se> 2009-01-03. 
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6.2.5 Åtgärder 
 
Haparanda och Torneås gemensamma turismbyrå har som mål att utvecklas i enighet den 
efterfrågan som finns och att snabbt kunna anpassa och förändra utbudet för att matcha 
förändringar i efterfrågan. De har genomfört enkätundersökningar för att ta reda på vilka 
deras kundkrets är och vad de tycker om regionen.98 Undersökningens resultat har legat till 
grund för utvecklingen av regionen som besöksmål genom att öka samarbetet över gränsen 
mellan företag och aktörer inom handel och turism. De områden som deltagande i 
undersökningen främst vill förändra är; kollektivtrafiken, ökat utbud av fritidsaktiviteter 
såsom vandringsleder och cykeluthyrning, fler stugor för uthyrning i Tornedalen.99 Nya 
projekt har även arbetats fram för att utveckla besöksnäringen ytterligare och bredda utbudet 
genom projektet På Gränsen – Rajalla som ska erbjuda ett gemensamt stadscentrum med 
handel och samhällsservice för båda länderna.100 
 

6.2.6 Nya etableringar 
 
Utvecklingen av den gemensamma regionen har bidragit till skapandet av nya etableringar 
vilket ökat regionens utbud och kan tillgodose en större efterfrågan. Nya etableringar är 
dessutom påbörjade; På gränsområdet planeras ett stort hotell, i Haparanda är ett nytt Spa-
hotell under byggnation, På Isen Byn, en mobil by som dras ut på isen med konferens, bastu 
och middag har öppnat.101 

                                                 
98 Johanna Salmi, 2008-12-03. 
99 Sammanfattning av resultatet enkätundersökning Haparanda Stad. Se bilaga 7. 
100 Johanna Salmi, 2008-12-03. 
101 Johanna Salmi, 2008-12-03. 
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7 Analys 
 
Den gemensamma regionen som Haparanda och Torneå har bildat ligger på gränsen mellan 
Sverige och Finland och kommer därför alltid att påverkas av bestämmelser och regleringar 
som fattas i någon av länderna. Trots att gränsen är öppen och människor får röra sig fritt över 
denna, kan gränsen fortfarande utgöra hinder då den finns kvar i människors medvetande och 
återspeglas i dessas rörelsemönster. Som exempel kan nämnas IKEA som är ett av de större 
företagen i orten som genererar många arbetstillfällen, beläget på den svenska sidan av 
gränsen. Majoriteten av personalen på varuhuset kommer från Haparanda och närbelägna 
svenska orter, trots att finska Torneå till ytan är större och har fler invånare. Det svenska 
språkkrav som företaget har utgör här ett hinder för finländarna att få jobb i det närbelägna 
storvaruhuset. 
 
En spontan region kan krocka med andra administrativa indelningar i de fall då dessas gränser 
inte stämmer överens med de gränser som föreskrivits regionen. Detta kan hindra samarbetet 
inom regionen då dess territorium styckas upp i olika administrativa områden som 
undergräver den egna regionens gränser. Krockar mellan ländernas olika myndigheter skapar 
tydliga skiljemärken i regionen som påminner om ländernas skilda politiska system. Ett 
exempel på detta är det med finländaren som endast ansågs halvt invalidiserad i Sverige 
samtidigt som han fick full sjukpensionering i Finland. 
 
Ett sätt att överbygga dessa hinder är utvecklandet av gemensamma samarbetsorganisationer 
som strävar efter att utjämna förhållandena inom regionen. Provincia Bothniensis är ett 
exempel på ett sådant samarbetsorgan. Organisationen hjälper till att minska de negativa 
attityderna och ta tillvara på de krafter som finns att hämta i regionen. Det är just denna starka 
drivkraft som finns inneboende i regionen, som strävar efter att göra Haparanda – Torneå till 
ett centrum för kunskap, handel, företagsamhet och logistik, som utgör regionens 
bakomliggande intention. 
 
Provincia Bothniensis har varit en stark drivkraft i regionaliseringen av Haparanda och 
Torneå. Organisationen har insett värdet av regionens inneboende krafter och tagit tillvara på 
dessa för att skapa bättre förhållanden för regionen utan att vänta på hjälp ifrån staten. Arbetet 
har skett genom verkställandet av en rad projekt som binder ihop städerna där Rajalla kanske 
är det mest utmärkande, men även genom tecknandet av avtal inom utbildning, vård, 
näringsliv, utvecklandet av gemensam infrastruktur, information m.m. Detta arbete har delvis 
möjliggjorts genom Sveriges och Finlands medlemskap i Europeiska Unionen år 1995. I den 
tidigare svenska regionalpolitiken hamnade gränsområden som Haparanda i utkanten av 
planeringen då ingen tog ett överordnat ansvar för deras intressen. I och med EU: s politik 
som ger regionerna ökad betydelse kan Haparanda – Torneå gå från periferi till centrum 
genom att fokusera på en utveckling som gynnar regionen på bästa sätt och sätter regionen i 
centrum för kunskaps- och varuflöden m.fl. 
 
Institutionaliseringen av Haparanda har varit gynnsam i tre av de fyra aspekterna som kan 
urskiljas i ett regionskapande av denna sort, som tas upp i avsnitt 2.2.2. Regionens territorium 
är tydligt utformat och avgränsat i enighet med städernas gränser. Skapandet av gemensamma 
institutioner och gemensamma symboler som dessa utvecklat för regionens samarbete, såsom 
städernas förenade logotyp, är tydligt märkbara i regionen. Dessa punkter kan mätas även i en 
kvantitativ utveckling sett till den tillväxt regionen genomgått tack vare ökade samarbeten. 
Den fjärde punkten är delvis kvalitativ och därmed betydligt mer svårmätt. Den berör 
etablerandet av regionen som en enhet i samhällssystemet och folks medvetande. 
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Uppfyllandet av denna punkt försvåras otvivelaktigt av landsgränsen som skapar hinder för 
regionen att fungera som en enhet i samhällssystemet på grund av de olika lagar och politiska 
system som regionen kan delas upp i. Huruvida städerna uppfattas som en enhet i folks 
medvetande är svårt att mäta. Kanhända att detta kommer att tydliggöras så småningom 
genom invånarnas uppvisande av en upplevd gemensam regional identitet som uppfyllandet 
av dessa fyra steg så småningom leder till att skapa. 
 
Regioner fungerar som uppbyggande delar av näringslivet, då de bildar ett spelfält för 
interaktionen mellan sociala och ekonomiska processer. Näringslivets tillväxt avgör dock 
även hur gynnsam en regions utveckling kommer att bli. Haparanda – Torneås satsning på 
näringslivet har visat sig vara mycket gynnsam då denna skapat en positiv tillväxt som hjälpt 
regionen att växa ekonomiskt. För att denna utveckling ska vara hållbar får den dock inte ske 
på bekostnad av invånarnas upplevda kvalitet av regionen. Det är därför viktigt att få med 
invånarna på denna utveckling och stödja småföretagarna. Det ökade utbudet av varor och 
tjänster skapar dock även ökad konkurrens vilken gör det svårare för mindre, ofta lokala, 
företag på marknaden. Det är svårt att hitta en balans mellan att öka utbudet för 
konsumenterna utan att detta skapar hinder för småföretagarna i regionen. Kommunen måste 
därför sporra det privata företagandet och underlätta för dettas existens i näringslivet genom 
ekonomiskt skydd och stöd men även regleringar av de större företagen. Haparanda Stad vill 
underlätta för företagarna genom att hjälpa dem att skapa nätverk och internationella 
relationer samt erbjuda information och rådgivning m.m. 
 
Shopping är en av de vanligaste aktiviteterna som lockar besökare över landgränser. 
Shoppingturism är även den huvudsakliga anledningen bakom besökstillströmningen till 
Haparanda – Torneås region. Turismen har genererat en tillväxt och bidragit till en ny 
framtidstro i regionen. Detta kan ses på den kvalitativa utvecklingen, den upplevda förbättring 
som invånarna i Haparanda kommun känner, då flyttningsöverskottet i kommunen ökar med 
allt fler som flyttar till kommunen. Utvecklingen kan även ses kvantitativt, på näringslivets 
uppsving och Svenskt Näringslivs lista över kommunernas företagsklimat på vilken 
Haparanda kommun klättrar. 
 
Utvecklandet av den gemensamma regionen med dennas satsning på näringsliv och 
handelsflöden har medfört att Haparanda – Torneås besökare är starkt bundna till handeln, 
vilket försätter besöksnäringen i ett vacklande läge om handeln backar. I och med att 
shoppingturismen i regionen ökat explosionsartat efter IKEA: s etablering, som blev ett 
startskott för en mängd andra företags inrättanden i regionen, har turismplaneringen i stor 
grad anpassats till handeln. En tendens att öka samarbetet mellan handeln och turism kan idag 
urskiljas i regionen då besöksnäringens utveckling planeras för på gemensamma träffar 
mellan dessa två näringsgrenar. Detta samarbete har hittills visat sig gynnsamt. En alltför 
stark utveckling åt detta håll kan dock innebära en risk att satsningen på turismen läggs på is 
när handeln dalar. Handel är heller inte något som särskiljer regionen på marknaden då de 
flesta andra företag är de samma som finns att hitta på närliggande orter. Undantaget utgörs 
möjligen av IKEA-varuhuset som har en tydlig egen marknad med stark köpkraft. 
 
Konsumenternas intresse för regionen kan dock vända snabbt och det är därför viktigt att 
regionen i tid planerar inför en plötslig svängning i efterfrågan. För att minimera förlusten av 
besökare vid ett sådant scenario bör regionen tänka på att; 

• ha ett differentierat utbud som tilltalar en bred målgrupp, 
•  stimulera investeringar i näringslivet, 
•  framhäva turistutbudet på ett informativt och lättöverskådligt sätt, 
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•  marknadsföra de tillgångar som särskiljer regionen för att skapa sig säregna fördelar. 
 
Det som är utmärkande för regionen är den unika andan som skapats genom regionens långa 
historia av samarbete mellan de två länderna och de egna kulturerna som utvecklats trots 
denna samverkan. Detta bör betonas starkare i marknadsföringen som bör se de unika 
kulturerna som styrkor som har kraft att locka rätt målgrupp. Denna tillgång som utvecklats 
under så lång tid skapar en dragkraft som är hållbar även under svängningar i turismflöden. 
 
Marknadsförandet av det unika i regionen och framhävandet av turistutbudet på ett 
överskådligt sätt bör fokusera på att fånga upp genompasserande i regionen. I och med 
Haparanda – Torneås möjlighet att utvecklas som transitområde, tack vare utbyggnaden av 
järnvägsspåret och omläggningen av Europaväg 4, skulle regionen vinna mycket om de 
lyckades hålla kvar besökarna en dag extra på orten. Därför måste städerna öka 
tillgängligheten till turisminformation genom ökade samarbeten med lokala företag och 
lättillgängliga broschyrer och kartor på fler ställen runt om i städerna som bjuder in till 
utforskning av regionen. 
 
Även turismen kan drivas på ett mer gynnsamt sätt tack vare regionutvecklingen och 
städernas gemensamma marknadsföring jämfört med den tidigare traditionella, nationella, 
marknadsföringen av regioner som drevs av staternas egna organisationer, t.ex. Sveriges 
turistråd och Svenska turistföreningen. Gränsområden som Haparanda hamnade då lätt i 
utkanten av det egna territoriet utan någon som tog ett överordnat ansvar för deras intressen.  
 
Städernas gemensamma turismplanering har anpassats till den senaste tidens 
besökstillströmning genom satsningar på ökad turistinformation på folktäta områden, 
ansökandet om nya EU-finansierade projekt som ska utveckla destinationen för framtida 
behov, utvecklandet av stadens förbindelser och kommunikation, samt marknadsföringen mot 
nya områden. Städerna har även tillsammans med en resebyrå och lokala boendeanläggningar 
genomfört enkätundersökningar bland besökarna för att ta reda på vilka områden de bör sträva 
efter att förbättra. Därmed är de medvetna om regionens tillkortakommanden och vet vilka 
områden som bör åtgärdas för att öka besökarnas förväntningar på regionen. 
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8 Slutsatser 
 
Trots den öppna och till synes omärkbara gränsen mellan Haparanda och Torneå lever den 
kvar och skapar hinder för människornas rörelsemönster och samarbeten. Regionen kan 
krocka med andra administrativa indelningar då dessas gränser inte alltid stämmer överens 
med de gränser som föreskrivs den spontana regionen. Sådana krockar kan skådas i 
Haparanda – Torneås region som tydliga skiljemärken mellan de två länderna och deras skilda 
politiska system. 
 
Ett sätt att överbygga sådana hinder är utvecklandet av gemensamma 
samarbetsorganisationer, såsom Provincia Bothniensis, som strävar efter att utjämna 
förhållandena inom regionen. Organisationen har varit en stark drivkraft i regionaliseringen 
av Haparanda och Torneå då den tar tillvara på de krafter och potential som finns inom 
regionen och med hjälp av dessa skapar bättre förhållanden för regionen. Organisationen 
väntar inte på hjälp ifrån staterna utan tar hjälp av EU, vars regionaliseringspolitik ger 
regionerna ökad makt att själva påverka sin situation. 
 
Haparanda – Torneås satsning på näringslivet har varit väldigt gynnsam och skapat en positiv 
tillväxt som hjälpt regionen att växa ekonomiskt. Denna utveckling får dock inte ske på 
bekostnad av invånarnas upplevda kvalitet i regionen om den ska vara hållbar. Kommunen 
måste därför sporra det privata ägandet i regionen och uppmuntra lokala initiativtagare inom 
näringslivet genom ekonomiskt stöd men även regleringen av de större företagen. 
 
Shoppingturismen är den huvudsakliga anledningen bakom den senaste tidens 
besökstillströmning till Haparanda – Torneås region. Turismen har genererat en tillväxt och 
bidragit till en ny framtidstro i regionen. Konsumenternas intresse för regionen kan dock 
snabbt vända och det är därför viktigt att regionen i tid planerar inför en plötslig svängning i 
efterfrågan. Utvecklandet av den gemensamma regionen med en satsning på näringslivet och 
handelsflöden har medfört att Haparanda – Torneås besökare är starkt bundna till handeln. 
Det finns en tendens inom regionen att öka samarbetet mellan de två branscherna och även 
turismplaneringen har i stor grad anpassats till handeln. Detta kan dock innebära en risk att 
satsningen på turism läggs på is då handeln sjunker. Regionen bör istället ta tillvara på den 
unika kulturen som särskiljer regionen och starkare betona denna i marknadsföringen. På detta 
sätt skapas en dragkraft som är hållbar även under svängningar i turismflöden. 
 
Städernas gemensamma planering har anpassats till den senaste tidens besökstillströmning 
genom en rad åtgärder. Bland annat har satsningar på ökad turistinformation gjorts, 
förbindelserna mellan städerna utvecklats, och nya EU-finansierade projekt arbetats fram för 
att utveckla destinationen för framtida behov. Regionen skulle vinna mycket om den lyckades 
hålla kvar sina besökare på orten en extra dag. Därför bör turismplanerarna hela tiden arbeta 
med att öka tillgängligheten till turisminformation i Haparanda och Torneå för att fånga upp 
fler korttidsbesökare och genomresande och bjuda in dessa till att utforska allt som regionen 
har att erbjuda. 
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Bilaga 5 - Telefonintervju med Susanne Wallin, ställföreträdande varuhuschef för IKEA 
i Haparanda, 2008-11-21. 
 
Varför har IKEA valt att etablera sig i just Haparanda? 
- Ikeas affärsidé är att finnas till för de många människorna och vi såg att resandet är stort 

framför allt i den här regionen (Barentsregionen) och att det alltid har funnits ett mönster 
över en väldigt stark gränshandel och därmed var Haparanda väldigt intressant. 

 
Påverkas IKEA av det gränsnära läget? Utgör gränsen några hinder? 
- Vi vill inte se det som hinder utan vi väljer att se det som möjligheter. De många 

människorna på den finska sidan har ett naturligt resemönster att komma till Haparanda 
och Torneå som en gränsstad. Det är en exotisk mötesplats så givetvis är det många 
möjligheter kring det. 

 
Vad tror Ni att IKEA: s etablering har inneburit för regionen? 
- Det har nog betytt väldigt mycket, både utifrån arbetstillfällen på IKEA Haparanda –

Torneå men också de följdeffekter som har blivit med IKEA: s etablering med många 
andra affärer. Haparanda har varit en stor tillväxtort som blivit utsedd till största tillväxt 
två år på rad och många arbetstillfällen som har getts på grund av det. Sen kan jag, som 
själv är från Haparanda och ursprungligen från Torneådalen, se att det har blivit en helt 
annan framtidstro bland de unga. Nu ser man möjlighet till att stanna kvar här uppe och 
etablera både hem och hus och familj och skaffa barn med allt vad det innebär. 

 
Vilka andra företag är det som vågat satsa på regionen? 
- Det skulle ta ganska lång tid att börja rabbla upp alla dem. Det finns ett shoppingcenter 

som har öppnat på den finska sidan med ett 50-tal butiker som öppnade för två veckor 
sedan. Det innebär också arbetstillfällen för närmare 500 personer. Sedan så blev vi 
utsedda som Norrbottens – Västerbottens största utflyktsmål det här året och gick till final 
i Sverige i Nuteks stora turismpris, det är också en sådan sak som vi kan se att 
etableringen av vårt varuhus har varit framgångsrikt. 

 
Varför tror Ni att just IKEA lyckats locka så många besökare? 
- Jag det är just affärsidén att vi finns här för de många människorna och att vi erbjuder 

härlig, inspirerande heminredning till låga priser. 
 
Vad tror Ni att kunderna vill göra i Haparanda i samband med att de shoppar i IKEA? 
- Shoppingturismen har exploderat nu i vårt område här men jag tror att man också måste 

komplettera med andra upplevelser inte bara i form av logi och restaurang men även 
aktiviteter för att få dem att stanna hos oss fler dagar. 

 
Samarbetar IKEA med någon annan verksamhet i regionen för att gynna turismen? 
- Inte i den utsträckningen vi skulle vilja faktiskt. Vi vill kunna finnas där och delge mer av 

den kunskap som vi har för att den också ska kunna gynnas mer. Vi hade 15-års jubileum 
nu förra veckan på lördag och det har varit två väldigt intensiva år för oss enbart med att 
bygga upp vår verksamhet med våra rutiner och arbetssätt har varit prio ett men vi vill 
givetvis kunna bidra med vår kunskap. 
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Vill ni även ge kunderna information om Haparanda och regionen? 
- Ja vi har en broschyr som mötesplats Haparanda – Torneå delar ut som vi har sagt är okej. 

Det är den enda trycksaken egentligen som vi har sagt ok till för annars är det inte ok med 
externa varumärken i vårt koncept men där har vi gjort ett undantag. 

 
Var kommer de flesta besökarna ifrån? 
- Det har sett lite olika ut, initialt har det varit mest från Finland och det håller i sig 

fortfarande. Sedan är det väldigt populärt sommartid att vi har enormt mycket norrmän 
som kommer. 

 
Varför tror Ni att de flesta kommer från Finland? 
- Ja det beror kanske på att det inte finns något liknande utbud på den finska sidan på 

marknaden om vi tittar på var vi har de närmaste kollegorna inom IKEA så är det i 
Helsingfors där vi har två varuhus och ett i Tampere och det är väldigt långa avstånd. 

 
Bidrog det till öppningen i Haparanda? 
- O, ja! Och likaså är det i Norge där vi har väldigt mycket norska kunder som kommer 

från de tre nordiska fylkerne [landskap] för det är också väldigt långt att åka ner till IKEA 
i Norge. 

 
Är det många kunder som kommer ifrån Ryssland? 
- Nej faktiskt inte och det var väl ingenting som vi hade räknat med heller som 

primärmarknad utan mer att om de skulle komma så vore det ju fantastiskt. Vi har en del 
ryska kunder men inte i den utsträckningen. 

 
Var kommer personalen ifrån? 
- De flesta kommer från Haparanda. Vi har en hel del som pendlar från Kalix och en hel 

del som pendlar från Övertorneå. Och så har vi några från Torneå. 
 
Vilka språk pratar de flesta? 
- Vi har satt som krav att alla ska prata svenska framför allt i och med att tvåspråkigheten 

här uppe är väldigt stor. Sen är det givetvis önskvärt att man även pratar finska och 
engelska. Om man inte kan finska kanske man kan hjälpa kunderna på engelska men vad 
sett så har vi egentligen inte många som kan finska utan de finska kunderna så vi behöver 
se över hur vi ska kunna öka den språkkompetensen. Sen har vi en hel del rysktalande 
också. 

 
Får personalen någon utbildning om Haparanda och Torneå så att de kan informera 
kunderna om regionen? 
- De vanligaste frågorna brukar vara relaterade till sådana saker som man är ganska 

uppdaterad på och i och med att de flesta kommer från området så har man ganska stor 
lokal kännedom men givetvis så finns det mycket att göra där också. 

 
Hur ser ni på att småföretagarna i regionen har fått det svårare med konkurrensen på 
marknaden när stora företag etablerar sig i Haparanda? 
- Det är jättesvårt att uttala sig om hur det ser ur för dem och jag vet inte heller i vilken 

omfattning det har varit att de har behövt stänga på grund av oss så det vågar jag inte 
uttala mig om. 
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Skiljer sig varuhuset i Haparanda ifrån andra IKEA-varuhus i landet? 
- Det gör det absolut, och det är framför allt gränshandeln som gör oss unik och just att det 

är ett så populärt besöksmål och att de flesta av våra kunder egentligen kommer under 
lördagar i och med att man reser långt för att komma till oss. 

 
Hur har varuhuset anpassats för att tillgodose dessa skillnader? 
- Inte så mycket som vi skulle önska men det är svårt att hitta balansen där också i och med 

att vardagarna ser väldigt lika ut i hela landet förutom hos oss då det är lugnare under 
veckan men det är just de intensiva dagarna som skiljer oss. Vi har sett att 
resandemönstret här uppe är helt annorlunda än vad det är för de övriga IKEA-varuhusen. 

 
Märker ni även en stor skillnad under storhelger att det kommer fler kunder då? 
- Det beror lite på vad det är för storhelger också, om vi pratar om de finska kunderna så är 

man lite mer traditionell och kanske inte åker och handlar under vissa helger utan man är 
tillsammans med familj medans i Sverige är det mer shopping som kan gälla i alla fall så 
att det är lite olika traditioner. 

 
Hur ser framtiden ut för IKEA i Haparanda? 
– Vi ser väldigt ljust på framtiden utifrån att vi finns här för de många människorna och att vi 
ska ha det låga priset som vi har så utifrån lågkonjunkturen så ser vi vår möjlighet att även 
kunna erbjuda våra kunder mer heminredning och bra kvalitet till låga priser. 
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Bilaga 6 – E-mail från Johanna Salmi, Turistbyråansvarig på HaparandaTornio 
Turistbyrå, 2008-12-03. 
 
Vad har utvecklandet av den gemensamma regionen inneburit för turismen? 
 
- Utvecklingen har gjort att vi fått en ny sorts turism, vi har fått shoppingturism till 

Haparanda-Tornio. Vi har fler besökare i regionen. 
 Ex: Hade IKEA HaparandaTornio 2 miljoner besökare 2007. 
 
 Utvecklingen har skapat ökat intresse för regionen. 
 
 Utvecklingen har bidrag till att media uppmärksammat regionen mer. 
 
 Utvecklingen har ska skapat en positiv andra i regionen. 
 

Utvecklingen har skapat fler etableringar vilket innebär större utbud för att möta en större 
efterfrågan. 

 
Hur har turismplaneringen anpassats efter den senare tidens besökstillströmning? 
(information, boende, evenemang) 
 
- Turismplaneringen har anpassats exempelvis genom marknadsföring mot nya områden, 

nya målgrupper, ex Nord Norge och närliggande områden i Sverige och Finland. 
 
 HaparandaTornio har också sökt EU-medel genom ett Interreg projekt, för att kunna 

utveckla destinationen. Projektets namn är Destinationsutveckling och framtid för handel 
och turism i Haparanda-Tornio. Syftet med projektet är att utveckla besöksnäringen och 
närliggande branscher, stimulera utvecklingen av befintliga och nya företag för att bredda 
utbudet i Haparanda-Tornio. 

 
Information i form av broschyrer och kartor finns på flera ställen i städerna. Exempelvis 
så har vi ett broschyrställ på IKEA , där vi har Haparanda-Tornios huvudbroschyr som 
innehåller sevärdheter, aktiviteter, logi, restauranger, evenemang samt karta. Vi har även 
ett broschyrställ på Rajalla-På Gränsen Shoppingcenter.  

 
Mer samarbete inom handel och turism. Ex gemensamma träffar för att planera och 
diskutera besöksnäringen i Haparanda-Tornio. 

 
  
Vad är turisterna intresserade av att göra när de kommer till regionen? 
 
- Shoppingturisterna är intresserade av att handla på båda sidor om gränsen på butiker som 

inte finns hos dem och besöka restauranger.  
 

Traditionella turisterna som vi har en majoritet av på sommaren är intresserade av att 
besöka Skärgården, båtturer till Haparanda nationalpark Sandskär är mycket populära. 

 
På vintern är det Safaris ex: skoter, ren och hundslädssafari. Samt snöslottet och isbrytaren 
Sampo i Kemi. 
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Besökarna vill året runt besöka våra sevärdheter så som Kukkolaforsen, 
Järnvägsstationen, Kyrkor, Butiken på Landet, mm. 
 
Vi har en unik golfbana där man spelar över gränsen i och med midnattssolen så kan man 
spela dygnet runt på sommaren, vilket lockar golfentusiaster från hela världen,.  

 
 
Hur har regionen gjort för att kunna matcha besökarnas efterfrågan? Turismutbudet? 
 
- Enkätundersökningar har gjorts för att ta reda på vad som bra och dåligt, och för att se 

varifrån besökarna kommer och hur länge de stannar. 
 

Ett framtida gränshotell planeras på gränsområde vilket skulle innebära inte bara fler 
boendemöjligheter utan även mer aktivitet.  
 
Ett Spa hotell håller på att byggas i Haparanda. Färdigt sommaren 2009. 
 
Vi har fått ett större aktivitetsutbud, ex På Isen Byn som är en mobil by som dras ut på 
isen med konferens, middag och bastustuga. 
 
Vi har stärkt samarbetet mellan företag över gränsen samt mellan handel och turism. 
 
Vi har sökt EU-medel till projektet Destinationsutveckling och framtid för handel och 
turism i Haparanda-Tornio för att kunna utveckla besöksnäringen ännu mera, för att 
bredda utbudet. 

 
 
Hur ska regionen utvecklas framöver för att möta besökarnas framtida krav? 
 
- Regionen ska utvecklas genom att ha ett större utbud. 
 

Tillsammans bygger Haparanda-Tornio ett gemensamt stadscentrum med handel, 
bostäder, utbildning, samhällsservice, arbetsplatser, kultur och fritid från två länder.  
www.pagransen.com  

 
 
Vad händer vid en plötslig svängning i turisternas efterfrågan? Kan utbudet anpassas och 
förändras snabbt för att inte ”tappa” besökare? 
 
- Hparanda-Tornio försöker hela tiden utvecklas efter den efterfrågan som finns, om 

efterfrågan snabbt ändras så ska vi göra utvecklingen efter det. Utbudet måste anpassas 
och förändras om så behövs. 
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Bilaga 7 - Haparanda Stad. Sammanfattning av resultatet enkätundersökning 
Haparanda Stad [u.å.] 
 
Sammanfattning av resultatet enkätundersökning Haparanda Stad 
 
För att utvecklas till ett bättre besöksmål så genomförde Haparanda Stad tillsammans med R-
Line resebyrå och boendeanläggningarna i Haparanda en enkätundersökning bland besökarna. 
 
Antal besökare som besvarat enkäten är totalt 91 st. Enkäterna har funnits på svenska, finska, 
engelska och ryska. 
 
Frågorna som ställdes var:  

- Ålder? 
- Kön? 
- Varifrån kommer du? 
- Varför besöker du Haparanda? 
- Hur har du färdats hit? 
- Hur länge stannar du? 
- Är det första gången du är i Haparanda? 
- Var bor du under vistelsen? 
- Boendeform? 
- Vad är ditt intryck av vistelsen? 
- Vad tycker du om bemötandet i Haparanda? 
- Vad var bäst med ditt besök i Haparanda? 
- Tips och idéer till förbättring? 
- Kan du tänka dig att komma tillbaka till Haparanda? 
- Vad kan få dig att återvända? 

 
De flesta som svarat på enkäten är äldre än 51 år, de flesta är kvinnor. Majoriteten kommer 
från olika ställen i Sverige, men även länder som Österrike, Filipinerna och Förenade 
Arabemiraten finns representerade.  
 
De flesta besöker HaparandaTornio i syftet fritidsresa. De flesta färdas med personbil. 
 
De flesta stannar längre än ett dygn, men även endagsresenärerna har en hög siffra. 
 
De flesta bor i Haparanda under vistelsen. Vandrarhem är ett populärt boendealternativ. 
 
På frågan vad besökarna har fått för intryck av vistelsen har majoriteten svarat att det varit 
trivsamt, många har även svarat att det är vackert. 
 
På frågan om bemötandet i Haparanda har de flesta svarat att de tycker att bemötandet är bra 
och vänligt. De flesta tycker att de bästa med deras besök har varit naturen.  
 
På de sista frågorna så har gästerna fått ge tips på förbättringar och egna kommentarer. Här 
följer en sammanfattning om det. 
 
Tips och idéer till förbättring: 

• En och samma tidtabell för bussarna mellan Luleå Haparanda och Tornio-Kemi. 
• Kollektiv trafik mellan städerna 
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• Kaffe servering på sommaren vid stadsparken 
• Vandringsleder markerade med symboler och på kartor. 
• Lättare att hyra stuga för några dagar i veckan i Tornedalen. 
• Cykeluthyrning 
• Mer fritidsaktiviteter 

 
Vad kan få dig att återvända: 

• Naturen och vänligt bemötande 
• Trevliga människor 
• Återse släktingar 
• Båtluffande, segling i norra Bottenviken 
• Lugnet 
• Släkten, naturen, småstad och gränsen 
• IKEA, Alko och Lidel 
• Shopping 

 
Saknade du något under din vistelse: 

• 12 svarade nej 
• Lite mer liv i stadskärnan 
• Väg från IKEA till övriga staden. 
• Information om matställen och nöjen 
• Cykeluthyrning 
• Bokhandel 
• Bowling, lekland 
• TRIM orientering, med fasta stationer 
• Övergångställen 

 
Egna synpunkter och kommentarer: 

• Bra med två språkig skyltning 
• Pris i både kronor och euro 
• Förbättra gator och trottoarer 
• Vänliga människor 
• Kollektiv transport mellan gränsstäderna 
• Samarbete lönar sig 
• Uppmuntra privata stugägare att hyra ut 
• Trevlig, bra folkhögskola 
• Kalottjazz & Blues var ett jättefint arrangemang 
 

 
 
Slutord: 
 
Vår undersökning visar att de flesta som besökt städerna har fått en positiv syn och ett vänligt 
bemötande. De finns en del utvecklingsområden i städerna. 
 
Resultatet kommer att ligga som grund i utvecklingen av HaparandaTornio som besöksmål. 
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Bilaga 8 – E-mail från Ritva Nousiainen, Samarbetssekreterare Provincia Bothniensis. 
2008-12-16. 
 
 
Hej igen, 
 
Kunskapscentra fick finansierin för 2 år, tyvärr lyckades vi inte få 
finansiering till fortsatt verksamhet, och kommunerna har inte 
ekonomiska möjligheter att driva verksamheten. Vi har en person som det 
här året ut har vid sidan av sitt ordinarie arbete skött även om 
kunskapscentra; dvs. svarat på frågor i telefon och med e-post. Det ser 
ut att verksamheten fortsätter som myndighetssamarbete; dvs. kunderna 
får på hemsidan information om var dom kan vända sig i gränsfrågor. 
 
hemsida  
http://www.rajaosaamiskeskus.fi/startsidanse/startahar.4.3df4e86910affb72cd
e80001728.html 
 
 
Hälsning 
 
Ritva 


