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Jag ser otaliga mängder post 
passera från alla världens hörn. 
Brev märkta Tokyo, Sydney 
och Kairo blir exotiska inslag 
som gör att kriget för en stund 
verkar vara lite längre bort än 
det egentligen är. Berg av paket, 
som skickats till krigsfångar 
i främmande land lagras 
under bar himmel. De är små, 
inlindade i väv och har prydligt 
textade adresser. Mycket ryms 
inte i ett sådant paket men man 
kan förstå avsändarens tankar 
och känslor. Det är som om 
varje paket vill tala om något för 
mottagaren, att det finns någon 
som väntar därhemma. 
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Om projektet
Jag har via kommunikationsbyrån Yours i Luleå jobbat med Haparanda Kommun och 
destinationsprojektet Utveckling av upplevelseindustrinäringen i regionen Haparanda-
Tornio. Det övergripande målet för projektet är att öka HaparandaTornios attraktions-
kraft hos invånarna i norra Sverige, Finland, Norge samt övriga Barentsområdet. Nå-
gra av de underliggande målen är att utveckla destinationens ”USP:ar” (Unique Selling 
Points), att öka Haparanda-Tornios attraktionskraft på fjärrmarknaden samt stärka 
medborgarnas identitet och stolthet över det nya Haparanda-Tornio. Med detta som ut-
gångspunkt formulerade jag min frågeställning enligt följande:  

Hur kan HaparandaTornio kommuniceras så att besökare lockas och vi-känslan 
stärks? 

Min del i detta är hitta en kommunikativ idé och ett visuellt uttryck som kan tillämpas 
oavsett enhet. Min utgångspunkt har varit att skapa en ny bild av regionen och att vi ska 
lära människor hur de ska uppfatta HaparandaTornio.

HaparandaTornio efter Ikea
HaparandaTornio har varit med om en snabb tillväxt tack vare Ikeas etablering 2006. 
Möbeljätten blev startskottet på en ny och positiv era, men kan samtidigt ses som ett 
radikalt och omvälvande ingrepp i det Tornedalska lugn som tidigare rådde. Platsen har 
förvisso varit en viktig handelsplats ända sedan medeltiden, men helt plötsligt började 
nya områden skapas i en takt som bara varit möjlig idag. Staden förändrades, handeln 
exploderade och marknadsföringen har till stor del kretsat kring denna näring. Det är 
naturligtvis en viktig utveckling som har lett till många nya besökare, men människorna 
stannar inte i den utsträckning som man vill. 

Handeln är en stor och viktig del i detta område men den är inte unik ur marknads-
föringssynpunkt. Förutom Ikea finns de etablerade kedjorna i var och varannan stad. 
Vad gäller naturen så har man stora möjligheter och tillgångar i form av de tydliga 
årstiderna, älven, havet och skärgården, men många platser kan profilera sig med fan-
tastisk natur. Det som verkligen urskiljer HaparandaTornio från alla andra platser i hela 
världen är historien. 

Regionens rika historia
Det finns mycket att berätta om regionen. Ett exempel är första världskriget när Haparan-
da var en metropol utan dess like och Sveriges enda utpost mot öst. Alla stormakter hade 
konsulat här. Det var en samlingsplats för exempelvis smugglare, spioner och handelsre-
sande. Många spännande personligheter besökte området och passerade tack vare järn-
vägen. 

Genom att föra fram regionens bakgrund ger man djup till det nya HaparandaTornio. 
Min känsla är att det är viktigt att förmedla platsens själ och nå besökarens hjärta för att 
öka destinationens attraktionskraft. Jag tror även att en historisk utgångspunkt i kom-
munikationen har en positiv inverkan hos invånarna. Min tanke är att det kan vara lätt-
are att ena befolkningen kring sitt ursprung, än kring det nya, och att därigenom hitta en 
stolthet över sin historia och vad man har att erbjuda sina besökare. 
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Idé och artefakt
Med detta som utgångspunkt vill jag förmedla historien genom ett antal fiktiva karak-
tärer som befinner sig i HaparandaTornio under första världskriget. Dessa skriver brev 
till sina nära och kära som befinner sig i en annan stad eller i ett annat land. I dessa brev 
berättar karaktärerna vad de ser, hör och upplever vid denna speciella gräns under åren 
1914-1918. 

Min artefakt består av karaktärerna som skriver dessa brev men också av berättelserna i 
sig. För att få en bild av hur denna idé skulle kunna tillämpas i marknadsföringen av des-
tinationen HaparandaTornio så visar jag upp en skiss. Denna anger även en stilmässig ton 
och känsla som kan tillämpas oavsett media. Jag ger även förslag på hur denna idé skulle 
kunna vidareutvecklas och användas i olika enheter. 

Karaktärerna som jag har valt att utveckla har anknytning till denna tid och består av en 
soldat och en gränsridare. Min tanke är dock att man kan använda sig av fler, exempelvis 
en smugglare och en spion. 

Mitt mål är att berättelserna ska vara verklighetstrogna, korta, kärnfulla, skapa bilder 
i läsaren huvud samt beröra. De ska också knyta an till det unika som vi vill lyfta fram , 
exempelvis gästvänligheten, naturen, gränsen och handeln. 

Regionen har en lång historia om hur människor har kommit hit. Dessa karaktärer var 
dåtidens besökare.

Berättande genom storytelling
Allt och alla en historia att berätta. Saker, platser, människor. Vissa rymmer mörker, an-
dra rymmer ljus. Det är dessa berättelser som ger liv till vad det än må vara. De kom-
municerar värden på ett sätt som vi kan förstå och talar till våra hjärtan. Folk har i alla 
tider fascinerats över sägner, berättelser och människoöden och alla gillar en riktigt bra 
historia. Vi tar in den, gör den till vår egen och för den sedan vidare till vår omgivning. Det 
är i dessa berättelser en destination får liv.

Verklighet vs. fiktion
Det tillvägagångssätt jag använder handlar inte om att skapa en historisk redogörelse, 
utan om att levandegöra. Inom storytelling balanserar man mellan verklighet och fiktion 
och det är fördelaktigt, men inte alltid nödvändigt, att utgå från sanningen. Det är också 
tillåtet att krydda sanningen för att skapa spänning och intresse hos mottagaren. De ka-
raktärer jag har valt att gestalta är fiktiva, men de är hämtade från det liv som varit. 

Ett exempel där man framgångsrikt använder storytelling för att skapa mystik är Väs-
terbottensost. Detta företag etablerar ett antal myter kring sin produkt som man pre-
senterar som ”En vällagrad hemlighet”. Man berättar också historien om Ulrika Eleonora:

En dag 1872 ansvarar mejerskan Ulrika Eleonora Lindström ensam för ystningen i 
Burträsk mejeri. Men det blir inte den vanliga osten den här dagen... På byn tror man 
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sig veta vad som hänt. Drängen som levererar mjölk till gården lär med sin uppvaktning 
ha distraherat Eleonora. Kärleksglöden blir stundtals hetare än den glöd som ska värma 
ostkaret. Ystningsprocessen drar ut på tiden och osten blir ”misslyckad”. Den lämnas 
på en hylla åt sitt öde och avsmakas långt senare. Och vilken ost! Stark, aromatisk och 
pikant. Om historien är sann? Det vet vi inte, men ett är säkert: Kejsaren bland ostar var 
född. (http://www.vasterbottensost.com, 2011-05-01)

Fanns Ulrika Eleonora Lindström på riktigt? Det vet vi inte, men budskapet blir lika kraft-
fullt ändå. 

Målgruppsbeskrivning
Philip 55 år och Brita 50 år är bosatta i en våning i centrala Berlin. Hemmet är inrett med 
en smakfull blandning av antika möbler och modern design. Han är projektledare i ett 
större företag, hon ekonom och de har ofta långa arbetsdagar. På sin lediga tid prioriterar 
de att träffa vänner, besöka kulturella evenemang och äta gott. De lever ett aktivt liv och 
sysselsätter sig med både yoga och långa promenader. De är allmänbildade, medvetna om 
sin omvärld och läser olika livsstilsmagasin. På nattduksbordet ligger ofta en kriminalro-
man. De gillar båda att luta sig tillbaka i en spännande berättelse, oavsett om det handlar 
om litteratur, film eller teater. 

På sin semester reser de gärna till en plats där tempot är lite lugnare. De vill färdas på 
ett bekvämt sätt, de ställer krav på bra service, ett bra värdskap och möjlighet till både 
exklusivt boende och god mat. De väljer ofta sitt resmål utifrån reportage i tidningar eller 
bekantas rekommendationer. De vill veta vad de får och de prioriterar en destination med 
ett tydligt budskap som erbjuder en helhetsupplevelse. En av de tidigare resorna gick till 
ishotellet i Jukkasjärvi men de har också vandrat i Peru och åkt på både spa- och golfresor 
till olika länder. 
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1
Samla grundläggande information
Mitt första steg var att samla information om destinationsprojektet i sig. Jag satte mig in 
i projektansökan, verksamhetsberättelser och marknadsplan för att försöka bilda mig en 
uppfattning. Jag tittade också på den marknadsföring som gjorts tidigare för Haparanda-
Tornio samt på de webbsidor som finns idag. 

Jag undersökte även webbsidor tillhörande andra destinationer för att se hur andra ar-
betar. Några tankar som uppkom i detta skede var att alla är ganska lika uppbyggda.  
Man presenterar information ganska rakt upp och ner, vissa med mer eller mindre tanke 
bakom. Något jag kände ganska starkt redan då, var att jag skulle vilja göra det mera le-
kfullt och skapa en känsla, försöka beröra. Jag utforskade också olika C- och D-uppsatser 
som berör place branding för att titta på olika infallsvinklar i området.

2 
Intervjuer i HaparandaTornio
Sedan började jag skriftligt beskriva min del i det hela, en definition som jag har gått 
tillbaka till och förfinat under resans gång. Efter detta bestämde jag mig för att åka till 
Haparanda-Tornio och prata med människor som lever och verkar där. Jag skrev in-
tervjufrågor och kontaktade ett antal företagare som jag sedan besökte. 

3
En idé börjar ta form
På Haparanda stadsbibliotek hittade jag spännande litteratur. En hjälpsam man som ar-
betade där, och som även var insatt i historien, berättade bland annat att Linné besökte 
Tornio under sin resa och att regionen har en lång tradition inom astronomin. Jag började 
också förstå platsens betydelse under Första världskriget. 

Jag tittade i gamla, gulnade böcker och inspirerades av form, typografi, grafiska element 
kartor och fotografier. Detta blev min öppning mot historien. Jag letade vidare på Luleå 
stadsbibliotek och lånade en bok som kom att bli min största inspirationskälla -  Haparanda 
1910-1920: Idyll och dramatik - en bok skriven av J. Gustav Svanberg, utgiven 1973. Den-
na tilltalade mig direkt eftersom den berättade historien på ett målande sätt. Jag märkte 
upp sidor med spännande händelser och antecknade fina formuleringar. 

Jag kände nu att jag ville föra fram historien, men hur? En första idé började definieras. 
Skulle man kunna berätta genom en person som skriver dagbok eller brev till sin älskade? 
Jag började fundera kring vem som kan vara berättaren och hur detta skulle kopplas till 
historien på bästa sätt. Skulle det kunna vara en astronom, en upptäcktsresande, en sjö-
man eller en soldat?
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4
Post-it
Nu var jag tvungen att ta ett steg tillbaka i min process. Jag kände att det var viktigt att 
hitta rätt fokus och infallsvinkel. Vad är egentligen uppdraget, vad ska jag göra? Vilken är 
målgruppen? Vad är unikt för HaparandaTornio? Vad ska vi berätta? Jag strukturerade 
upp alla mina tankar och anteckningar, som vid det här laget var ganska många, genom 
att skriva ner allt på post-it och sedan kategorisera dem. 

5
Kreativ brief
Jag ville konkretisera min grundidé och skrev därför en kreativ brief. Denna besvarade 
frågor som: Vem är uppdragsgivaren? Vad är uppdraget? Vad är syftet? Vilken är mål-
gruppen? Vad är budskapet? Jag presenterade sedan min idé för min projektledare på 
Yours samt en creative director och en copywriter. Av dem fick jag några värdefulla syn-
punkter: 

• Det är ett stort grepp att ta sig an historien. Det finns en fara att man lyfter storhets-
tiden, men vad finns nu? 

• Hur kopplar man till framtiden, det som händer idag? Marknadsföringen måste rikta 
sig framåt. 

• En karaktär är för lite, det behövs fler. 

6
Avgränsning
Efter feedbacken valde jag att avgränsa mina berättelser kring händelser som kretsar 
kring första världskriget eftersom HaparandaTornio var en händelserik mötesplats un-
der denna tid. Jag började tänka kring fler karaktärer och ville ha en blandning mellan 
kvinnor och män. Jag beslutade mig för en gränsridare, en soldat, en spion och en smugg-
lare. Andra tänkbara karaktärer var en cirkusartist, en ballerina, en primadonna, en han-
delsresande och en upptäcktsresande. 

7
Målgruppsbeskrivning
Jag fick handledning och blev uppmanad att fundera kring målgruppen, vem talar karak-
tärerna till? De målgrupper som man pratar om inom projektet är enligt samma mall som 
Visit Sweden använder (WHOPS, DINKS, Active family). Denna beskrivning upplever jag 
som ganska opersonlig och kände att jag behövde levandegöra de personer som jag pratar 
till. Därför utvecklade jag en egen. 
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8
Microfilm
Vid mitt nästa besök på Haparanda stadsbibliotek ville jag komma ännu närmare histo-
rien och hade bestämt mig för att titta på gamla utgåvor av ortens morgontidning. Jag 
hade hittills bara fått andrahandsinformation genom den litteratur jag läst, men genom 
att vända mig direkt till Haparandabladet fick jag en ny typ av material att förhålla mig 
till. Jag ville studera typografin, formen, de grafiska elementen, språket, tonen, ta reda 
på vad som hände där och då. När jag startade microfilmen och såg Haparandabladet från 
den 3 januari 1914 var det som om jag förflyttade mig i tid och rum. Jag fick ny inspiration 
och en ny dimension till mitt arbete. 

9
Berättelserna får liv
Sedan skrevs berättelserna. Det var en lång och ibland lite plågsam process där jag 
brottades med många frågor. Vem ska berätta? Vad ska vi berätta? Hur ska vi berätta?  
Vilka värden ska jag lyfta fram? Vem vill vi nå? Jag försökte koppla ihop dessa berättelser 
med mina karaktärer. Min tanke var att utveckla berättelser med anknytning till alla fem, 
men på grund av tidsbrist valde jag att fokusera på gränsridaren och soldaten. Min tanke 
kring karaktärernas och vilka värden de ska förknippas med ser ut så här: 

• Gränsridaren 
Han berättar om människorna som han möter vid denna livliga gräns och vad deras 
bagage berättar om dem. Han kommunicerar även postgången. 

• Soldaten
Här förmedlas de mjuka värdena som den fantastiska gästfriheten och värmen hos 
invånarna. Han skriver också om naturen. Om den stränga mörka vintern och den 
varma ljusa sommaren. Om islossningen, svalans första sång och den förunderliga 
midnattssolen.

• Smugglaren 
Den här personen pratar om gränsen, handeln, smugglingen och de tveksamma och 
svindlande affärer som görs upp om natten i gatlyktans dunkla sken.

• Spionen
Hon förmedlar lyx, flärd, mat, vin, social samvaro och det goda livet i Haparanda. 

Till grund för de flesta berättelserna ligger Svanberg, J. Gustav (1973). Haparanda 1910-
1920: idyll och dramatik. Luleå: samt Brunnius, Ericus (1967) Om Torneå stad och dess 
angränsande socknar. Luleå: Tornedalica. 
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Karaktärerna får ett ansikte
Min önskan var gestalta karaktärerna genom att sminka och klä två personer i tidsenlig 
mask och kostym för att sedan fotografera dem. Men tyvärr hittade jag inte någon som 
ville eller kunde hjälpa mig med detta. De fotografier som presenteras längre fram är där-
för hämtade från internet för att jag skulle kunna ge dessa människor ett ansikte. Jag vill 
förtydliga att de bilder och skisser som jag presenterar i detta arbete är till för att illu-
strera exempel och kommer inte att mångfaldigas. 
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Intervjuer
För att bilda mig en första uppfattning om vad människor tycker och tänker besökte 
jag åtta olika företagare i HaparandaTornio. De arbetar inom handel, hotell- och restau-
rangverksamhet och var en blandning mellan kvinnor och män i olika åldrar. De frågor 
jag ville ha svar på var: 

• Hur ser du på Haparanda-Tornio som region och besöksort? Vad är unikt?
• Kan du identifiera dig med HaparandaTornio som region, finns det en vi-känsla?
• Vad är din uppfattning om hur besöksorten HaparandaTornio marknadsförs idag? 

Vad fungerar bra/mindre bra? Vad saknas eventuellt?
• Vilken bild tycker du att HaparandaTornio ska förmedla som besöksmål? Vilken bild 

ska inte förmedlas? 
• Vilka kunder/gäster skulle ni vilja ha som ni inte har idag?

Nedan presenterar jag utdrag från de intervjuer som gjordes. De uttalanden som jag har 
valt att lyfta fram berörde mig på något sätt. Det är saker som jag kände att jag ville jobba 
vidare med och som jag kände kunde luta mig emot i mitt val av idé och artefakt. 

Företagare, kvinna, besöksnäringen i Torneå
Jag tycker att sånt borde man ju lyfta fram mer, just den här långa historien, alltså kul-
turen. Den här platsen har ju ändå varit viktig så länge, en viktig handelsplats. Även som 
stad har den funnits länge. Den här spännande historien kunde man ju ta vara på lite mer. 
Jag tycker att det finns ju väldigt mycket potential. 

Det är många som har sagt till oss...som till exempel kommer från sydöstra Finland, till 
exempel en tjej som bara skulle komma hit och stanna en natt - men hon trivdes så bra 
så hon stannade en vecka. Hon tyckte att det var så skönt och avslappnande att gå ut på 
krogen. ”Ingen stirrade på mig, jag var med, en bland alla andra. Ingen tyckte att jag var 
konstig, eller undrade...varifrån kommer hon?” Hon kände att hon togs emot som såhär 
(gestikulerar) - med öppna armar. Hon sa, att det är någonting...den här mentaliteten hos 
människorna här är så öppen. Men det är väl just det att man är van, sen jättelång tid 
tillbaka, att man är van med olika besökare här. Redan på 1700-talet kom det ju hit män-
niskor, det var ju den sista stan, civilisationens ände, innan man skulle ut i vildmarken. 
Det har alltid kommit hit folk från olika håll i världen, jag tror att det är någonting sådant 
som folk har inom sig och som andra som kommer utifrån upplever. De säger att folk är 
vänliga och hjälpsamma, pratar fast de inte känner en. Jag tror att det också är någonting 
som man kanske....borde ta tillvara på mer. Det ligger potential i det också. Jag tycker 
själv att här är vi ganska pratsamma, och så här...öppna. Alltid haft mycket föreningsliv, 

Jag tycker att sånt borde 
man ju lyfta fram mer, just 
den här långa historien. 
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men sen att även folk utifrån säger det. Det är så roligt att höra att det känner att de kan 
slappna av...å...bara vara. Hemma om man går ut på krogen ensam så stirrar alla, eller att 
man kommer utifrån, man är en främling, men det kände hon inte här. 

Vi kan inte marknadsföra oss som en metropol för om man tittar i stora världen är vi 
en jätteliten stad. (---) Men just att...varför ska allting vara så stort, egentligen, om man 
lyfter fram det här att det är charmigt, mysigt, gemytligt och just det här att man har flera 
kulturer som möts och bakas ihop till någonting spännande. (---) Jag tror inte att man ska 
låtsas vara någonting som man inte är. Inte måla upp för fin bild så att de blir besvikna, 
det är inte heller bra, men det är klart...man ska inte vara rädd att berätta om det som är 
bra och vara stolt över det som finns. Många fattar inte varför besökare ska komma hit, 
vad är det som är så speciellt, människor ska hitta stoltheten - här finns någonting bra.

Chef, man, restaurangbranschen i Haparanda: 
Det skulle nog vara riktigt bra att få in någon som inte alls tänker i handel. Man är ju helt 
insnöad i handel och service. Jag tror att vi behöver förmedla en helt annan bild för att få 
Haparanda att växa i andras ögon, att hit ska man komma.

Företagare, kvinna, handeln i Haparanda:
Folk som kommer hit tycker ju att det är döhäftigt, det är det som är det unika. Det är väl 
sällan eller aldrig som vi har så öppna gränser som i HaparandaTornio. 

Den marknadsföring som görs lägger jättemycket fokus på att shoppa på Ikea. Det gör den 
ju.

Man, företagare, besöksnäringen i Haparanda: 
Marknadsföringen har väl lite utgått från shopping. När Ikea kom blev det oerhörd foku-
sering kring shopping och shoppingturism

Maj månad har ju Torneälven islossningen som är unik, mycket speciell och dramatisk. 
Det är väldigt speciell omvälvning i naturen. (---) Vi själva är ju födda med det, det är ju 
mäktigt, man står ju vid stranden varje kväll och tittar på isflaken när dom kommer och 
det är en speciell stämning i luften och spovarna kommer och allt sånt där.

Jag tror att vi behöver 
förmedla en helt annan bild 
för att få Haparanda att växa 
i andras ögon, att hit ska man 
komma.
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Historisk överblick
En gräns blir till
Staden Tornio grundades 1621. Haparanda var ingen stad på den tiden, utan bara nå-
gra gårdar. 1808 råkade Sverige i krig med Ryssland och förlorade hela Finland. Medan 
kriget pågick förhandlade Sverige och Ryssland om hur gränserna skulle dras. Vid freden 
i Fredriks-hamn 1809 drogs slutligen gränsen i Torne älvs djupaste fåra. Torneå låg på 
svenska sidan men anslöts till Finland. Därför behövde Sverige en ny stad. Haparanda 
tillkom 1821 under benämningen Haparanda köping. Man fick stadsrättigheter 1842 och 
blev då Haparanda stad. 1886 byggde Handolinska bron, avgiften för att passera var 10 
öre. Denna gångbro blev en spännande förbindelse mellan Sverige och Finland under för-
sta världskrigets år. (Helin)

Järnvägsstationen i Karungi
Den 1 juli 1913 öppnades den första provisoriska järnvägsstationen i Karungi, en gam-
mal rallarbarack med tre anställda. Första sommaren var lugn, resandeströmmen var 
obetydlig och godstrafiken likaså. Allt förändrades när första världskriget bröt ut 1914. 
Krigstillståndet mellan Ryssland och Tyskland drev ut ryska och tyska medborgare i re-
spektive fiendeland. Alla vägar mellan de krigsförande länderna var stängda, och resulta-
tet blev att alla flyktingar fick ta sig till sitt hemland via Sverige. Efter veckor av resande 
i enkelt utrustade järnvägsvagnar nådde de äntligen stationen i Karungi. Mellan 500-600 
flyktingar kom i genomsnitt till stationen per dag den första tiden av kriget. 

Många berömda personer passerade under denna tid stationen i Karungi. En av dem var 
Maria Feodorovna, en danskfödd prinsessa som var änka efter tsar Alexander III. Hon 
reste i eleganta vagnar och med sig hade hon mängder med dyrbart bagage.

Gränsgods
Det gods som färdades över gänsen från Sverige var maskiner och järnvaror av olika slag, 
bomull, kakaobönor, kakaosmör, fisk, tomma järnfat, rågummi och svavel. Från öst kom 
smör, mjöl, frö, lin och hampa. Även stora mängder guld passerade, ibland kom det i lådor 
på upp till 400 kg. En annan speciell vara var hela vagnslaster med silkeskokonger. Under 
1915 transporterades 115 000 ton varor. Under krigsåren var Haparanda även en sam-
lingsplats för smugglare och smugglingen var omfattande. Särskilt begärliga varor var 
salvarsan mot veneriska sjukdomar, febertermometrar och morfin. 

Den nya samlingsplatsen
Den nyetablerade knytpunkten i Karungi blev en plats för speditionsfirmor, affärsmän, 
militärförband, utländska konsulat, bankfilialer etc. Primitiva träkåkar som snabbt byg-
gts upp rymde affärer, kontor, lokaler för valutaväxling med skyltar på 4-5 språk, guld-
smedsbutiker, kaféer, restauranger samt ett hotell - Centralhotellet - där alla rum oftast 
var uthyrda till fantasipriser. Alla dessa fick ta emot mängder av post, bla transitopost 
adresserad till de stora världsstäderna som Moskva, London, Yokohama, New York och St 
Petersburg. Vissa dagar var det så mycket som 10-15 hästlass med post. 

Postgången
Allt eftersom kriget fortsatte steg antalet brev och paket till och från krigsfångar. Den sto-
ra mängden post blev snart ett väldigt bekymmer. Posthanteringen fick kämpa med trån-
ga, kalla och dåliga lokaler, stor personalbrist och otillräckliga transportmedel. Följden 
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blev berg av paket som samlades på den svenska sidan av gränsen. Resultatet blev en 
linbana som 1917 byggdes tvärs över Torne älv, vilket effektiviserade transporten i båda 
riktningarna. Under hela 1917 kom fem miljoner kollin från Finland och 1,2 miljoner från 
Sverige. Linbanetrafiken upphörde 1918. Finland var då självständigt och Ryssland hade 
blivit Sovjetunionen. (Hederyd, 1992)

Destination som begrepp
En destination beskrivs ofta som ett geografiskt definierat område med naturliga och kon-
struerade attraktioner som lockar besökare. Destinationen är bland annat resultatet av 
hur man valt att konstruera och förmedla bilden av platsen. Platsen består för lokalbefol-
kningen av lokal natur och kultur, näringar och människor. Platsen ingår också i sociala 
sammanhang med exempelvis traditioner, utbildning, arbete och fritid. Med andra ord är 
det lokalbefolkningens vardag och vardagsmiljö. Ibland finns det klara gränser mellan 
konstruerade områden såsom tomtelandet Santa Claus i Rovaniemi i Finland och i andra 
fall smälter den lokala platsen ihop med destinationen, som i fallet med många storstäder. 
Andra förändras kraftigt på grund av säsong, exempelvis Marstrand, Smögen och sälen 
vilka är helt olika platser/destinationer på sommaren jämfört med vintern. (Mossberg & 
Nissen Johansen, 2006)

Storytelling som begrepp
Människor har i alla tider fascinerats av historier. Berättandet har alltid varit ett verktyg 
för att samla människor omkring sig. Ju mer underhållande och fängslande berättandet 
är, desto populärare blir personen bakom och desto större blir berättandets kraft. 

Storytelling omfattar berättelser, myter och fabler och de kan vara muntliga, skriftliga, 
bildliga eller en kombination av flera. Det anses vara ett unikt och kraftfullt redskap i 
mänskliga relationer och i marknadsföring. Historierna involverar oss känslomässigt, 
de stimulerar föreställningar, kommunicerar kunskap, underhåller och bidrar till sam-
hörighet. De kan nå både unga, gamla, kunniga, okunniga, intresserade och ointresserade. 

Storytelling möjliggör för företag att kunna skapa en helhetsbild av sitt koncept, gestalta 
sitt varumärke och ge kunderna en upplevelse. Det kan ses som ett konkurrensmedel som 
når nya dimensioner gentemot tidigare former av marknadsföring. Det är en allt starkare 
trend att utveckla koncept runt fiktiva eller verkliga personer, framförallt inom turis-
mindustrin. Det finns många exempel på män som blivit berömda, trots att de aldrig har 
existerat i verkligheten. Det handlar om att i ett kommersiellt syfte bygga verksamheten 
kring olika historier. Berättelserna används i syfte att marknadsföra destinationen och 
för att differentiera sig gentemot konkurrenterna. (Mossberg & Nissen Johansen, 2006)
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Böcker och fotografier
I början av min kreativa process åkte jag till Haparanda stadsbibliotek. Jag såg bilder 
på Handolinska bron, linbanan över älven och de enorma berg av paket som vilade un-
der bar himmel som en konsekvens av Första världskriget. Jag förstod då att det fanns  
mycket spännande att berätta om regionen. Detta besök blev en öppning mot det histor-
iska grepp som jag kom att ta. Jag letade vidare på Luleå stadsbibliotek och lånade en bok 
som blev min absolut största inspirationskälla: Haparanda 1910-1920: Idyll och dramatik, 
skriven av J. Gustav Svanberg, utgiven 1973. Det är en otroligt målande skildring av livet 
i denna region i början på 1900-talet. 

Fotografier tagna av 
Mia Green, Haparanda. 
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Microfilm
På Haparanda stadsbibliotek flyttade jag mig i tid och rum med microfilmens hjälp.  
I Haparandabladet från 1914 hittade jag bland annat information om kriget, uppmaningar 
om att hålla ögonen öppna för spioner, artiklar om genomresande kejserligheter, tågtider-
na för Karungi station och en tacksägelse från tyskarna. Speciellt rolig var en artikel med 
namnet: Umgängessätt och levnadsvett - Råd och anvisningar till ungt folk om hur ett 
anständigt leverne skall föras. Jag såg också annonser för biografer, gästande cirkusar, 
banker och erbjudanden om in- och utländska filthattar. 
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Soldaten Ulrich från Berlin
Ulrich är stationerad i Torneå under 
Första världskriget. Han kommer från en 
liten by utanför Berlin och är nyförlovad 
med Alicia Lange. Hon var den vackraste 
flicka han någonsin hade lagt ögonen på 
och Ulrich gick ned på knä strax innan 
han blev inkallad till kriget. Deras farväl 
på perrongen var hjärtskärande. Det är 
till henne han skriver, och hon hoppas att 
varje brev inte ska vara det sista. 

I sina brev kommunicerar Ulrich de mjuka 
värdena. Han berättar om den fantastiska  
gästfriheten och värmen som finns hos 
invånarna här. Han skriver om naturen, 
om den stränga mörka vintern och den 
varma ljusa sommaren. Om islossning, 
midnattssol och svalans första sång. 

Sedan lång tid tillbaka har människor rest 
till denna avlägsna trakt för att uppleva 
naturens gåva till befolkningen här; 
midnattssolen och detta magiska ljus som 
varar både dag och natt. Det är en stark 
kontrast till vinterns polarmörker, en tid när 
ljuset knappt gör dagen sällskap. 
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Ulrich brev
Tornio 21 oktober 1914

Kära Alicia, 

De oförutsedda och omvälvande händelserna här uppe har drabbat människor, som innan 
detta levt ett stilla och fredligt liv,  i ett litet aningslöst samhälle lite vid sidan av asfaltvä-
garna. Men som soldat och som främling har jag ändå varit föremål för en enastående 
vänlighet. Aldrig skall jag glömma den gästfrihet som jag fått uppleva i de varma, välkom-
nande stugorna. Människorna här ger verkligen med hela sitt hjärta och jag kommer att 
spara dem var och en i mitt. 

Din älskade Ullrich

Tornio 13 januari 1915

Kära Alicia, 

Jag befinner mig nu vid Bottenvikens norra ände och den frusna Torne älvens mynning, 
på latitud 65° 50’ 55” N, longitud 24° 08’ 50” E. Jag har noterat att naturen här fos-
trar människor och allt annat levande i dessa trakter till tålamod. Kylan förvandlar den 
varma andedräkten till rimfrost och snön under mina kängor knarrar för varje steg jag 
tar. Förutom det upplever jag här en förunderlig tystnad. Allt är stilla, himlen stjärnklar 
och det norrsken som dansar över himlavalvet blir ett välkommet skådespel i den mörka 
vinternatten. 

Din älskade Ullrich

Tornio 5 april 1916 

Kära Alicia,

Våren är här och människorna i trakten väntar på Torne älvs vilda uppgörelse med vin-
tern. Jag tror icke, att man någonstans i detta främmande land hyser en sådan nästan 
trolsk känsla av befrielse, som man upplever efter islossningen. Det är ett välkommet  
uppbrott, som också handlar om invånarnas längtan efter sommaren. Efter månader 
av mörker lyser solen äntligen på nytt. Åter bringar den människorna livet, som de har 
saknat. 

Din älskade Ullrich

Tornio 26 juni 1916 

Kära Alicia,

Sedan lång tid tillbaka har människor rest till denna avlägsna trakt för att uppleva natu-
rens gåva till befolkningen här; midnattssolen och detta magiska ljus som varar både dag 
och natt. Det är en stark kontrast till vinterns polarmörker, en tid när ljuset knappt gör 
dagen sällskap.  

Din älskade Ullrich
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Axel är född och uppvuxen i Haparanda. 
Han har levt ett stilla liv ända till Första 
världskriget bryter ut 1914 och han blir 
anställd som tulltjänsteman i Haparanda. 

Iförd uniform och grova kängor arbetar 
han dag som natt, i solsken och regn. Han 
möter alla människor - hög som låg, fattig 
och rik  - som trots att de är helt olika har 
en sak gemensamt: de måste alla passera 
gränsen. 

Axel skriver till sin bror Sven som rest till 
Uppsala för att studera. I dessa brev berät-
tar han om postgången, gränsen, Handolin-
ska bron och om alla människorna som han 
möter vid denna livliga gräns. 

Gränsridaren Axel från Haparanda

Här finns alltid människor att titta på och få 
kommer dem så nära som en gränsridare 
som jag. Det är min uppgift att öppna deras 
bagage och se vad de har med sig. Jag ser de 
rikas smycken och de fattigas yllestrumpor. 
För dem är jag bara en simpel tullman, men 
jag vet någonting om varje person jag möter. 
Varje väska har en alldeles egen historia att 
berätta.
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Axels brev
Haparanda 5 oktober 1914 

Kära Sven, 

Välklädda saknas aldrig i strömmen av resande här vid gränsen. Herrar i skräddade 
kostymer och hatt av ull. Vackra damer med gnistrande juveler, insvepta i exklusiva 
pälsverk och omgivna av parfymdoft. Här finns alltid människor att titta på och få kom-
mer dem så nära som en gränsridare som jag. Det är min uppgift att öppna deras bagage 
och se vad de har med sig. Jag ser de rikas smycken och de fattigas yllestrumpor. För dem 
är jag bara en simpel tullman, men jag vet någonting om varje person jag möter. Varje 
väska har en alldeles egen historia att berätta.

Din bror Axel

Haparanda 17 februari 1915

Kära Sven, 

Jag ser otaliga mängder post passera från alla världens hörn. Brev märkta Tokyo, Syd-
ney och Kairo blir exotiska inslag som gör att kriget för en stund verkar lite längre bort 
än det egentligen är. Berg av paket, som skickats till krigsfångar i främmande land, la-
gras under bar himmel. De är små, inlindade i väv, och har prydligt textade adresser. 
Mycket ryms inte i ett sådant paket, men man kan förstå avsändarens tankar och känslor.  
Det är som om varje paket vill tala om något för mottagaren, att det finns någon som vän-
tar därhemma. 

Din bror Axel

Haparanda 2 juli 1915

Kära Sven, 

Kriget rasar och stadens geografiska placering, vid gränsen till en östlig värld, har gjort 
Haparanda till en spioncentral utan dess like. På båda sidorna av Torne älv patrull-
erar poliser som försöker övervaka den strida strömmen av människor som passerar.  
Ingen annan plats i detta land har nämligen ett sådant fint strategiskt läge som här på 
tröskeln till Ryssland.

Din bror Axel

Haparanda 10 augusti 1915

Kära Sven, 

Handolinska bron som löper över Torneå älv har förvandlats till Rysslands enda öppna 
landsförbindelse med Europa. Det kostar fem öre att passera och pengarna läggs i en 
bössa på spångens mitt - på gränsen mellan Konungariket Sverige och Ryska Imperiet.  
Två städer som världen tidigare knappt hört talas om, finns plötsligt på löpsedlar runt 
jordens alla hörn, men sammanbinds endast med en bräcklig smal träbro byggd på tunna 
pålar. 

Din bror Axel
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Förslag på övriga karaktärer

Spionen Alessandra från Rom Smugglaren Oskar från Tornio

När första världskriget bryter ut blir 
Haparanda-Tornio en metropol utan 
dess like. Oskar som inte är främmande 
för skumma affärer ser snabbt en chans 
till stora pengar. Denna figur balanserar 
ständigt på lagens gräns och man ska inte 
låta sig luras av hans polerade yta. 

Han skriver till sin älskarinna Beatrice 
som som han träffade på Stadshotellet i 
Haparanda. Han förförde henne med sitt 
belevade sätt och sin fäbless för mat och 
vin. Han är alltid välklädd i skräddad ko-
stym, blanka läderskor och hatt av ull - och 
tvekar aldrig att smickra unga, vackra 
kvinnor för att få dem på fall. 

Oscar kommunicerar handeln, gränsen, 
och smugglingen. 

Hon klev ut på perrongen i Karungi med 
bagage bestående av stora svarta koffertar 
av handsytt läder. I dessa samsas exklusi-
va kläder och skor med värdefulla juveler 
och korsetter. Håret är välkammat, hennes 
hy ljus och len. Hon bär gnistrande diaman-
ter på sina fingrar och en cape av päls över 
axlarna. 

Hon utnyttjar sitt bländande yttre och 
skarpa intellekt för att charma alla som 
kan besitta värdefull information. Hon för 
sig med lätthet i de fina salongerna och 
spenderar en stor del av sin tid på Stadsho-
tellet som har förvandlats till en spioncen-
tral utan dess like. 

I sina brev berättar hon om lyx, flärd och 
det goda livet i Haparanda. Hon skriver till 
sin syster i Milano. 
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Idén i olika enheter
Denna idé med karaktärer, brev och berättande kan utnyttjas i många olika enheter. 
Här följer några exempel. 

Facebook, Twitter, Youtube
Karaktärerna berättar korta, levande historier. De kanske de till och med möter varandra? 
Varje karaktär skulle kunna ha ett eget Twitter-konto och på så vis följa och interagera 
med de andra. 

Webb och applikation till mobilen
Möjlighet för besökare att ladda upp en egen bild och skapa en egen karaktär. Man kan 
sedan skicka en hälsning till sin älskade. 

Fysiska brev 
Istället för en traditionell broschyr (eller som ett komplement till denna) skulle man 
kunna använda sig av ett kuvert som innehåller fängslande brev och fotografier. 

Karaktärer på stan
Tänk att få möta soldaten, gränsridaren, spionen, ballerinan och den handelsresande på 
riktigt i HaparandaTornio. De kan även resa till andra städer. 

Installation
Jag tänker mig en installation med ett skrivbord där man som besökare kan skriva brev 
eller vykort hem. Det hela är tidsenligt inrett med detaljer som en gammal skrivmaskin, 
reservoarpennor och fint brevpapper.

Souvenirer
Dessa kan bestå av typiska varor som fördes över gränsen, inslagna i brun väv och 
försedda med en “tag” som berättar en kort historia. Det skulle också vara spännade att  
använda sig av “smuggelgods” på något sätt. 

Museum
Jag skulle vilja se rum som är tidsenligt inredda och tematiserade med utgångspunkt 
från varje karaktär. Man skulle också kunna tapetsera väggarna med utdrag från 
Haparandabladet eller bilder från Mia Green där man möter människorna på fotografierna 
i full skala. 
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Reflektion
Tankar om arbetet och slutresultatet

Jag fick väldigt tidigt i processen en känsla av att det behövs ett helhetstänkande och 
en större idé. Jag upplevde att man behöver få människorna att känna stolthet över sin 
region, att levandegöra den och tillföra ett djup. Jag ville ta ett stort steg bort från den be-
fintliga marknadsföringen som enligt mig upplevs som lite otydlig. Vad vill man berätta? 

Jag började titta på historien och ett frö började långsamt att gro. Jag ställde mig frågor 
som: Tänk om vi behöver gå bakåt för att komma framåt? Kan historien tillföra det djup 
som saknas i kommunikationen? Hur kan man berätta historien på ett nytt och intressant 
sätt? Kan vi använda en typ av storytelling för att levandegöra HaparandaTornio? På 
vilket sätt kan vi koppla historien mot nutiden? 

Jag har i detta arbetet valt att lyfta något som är helt unikt för HaparandaTornio - histor-
ien. Genom att ta tillvara på denna, och genom att använda sig av storytelling, så urskiljer 
man sig från konkurrenterna. Karaktärerna som berättar har alla en sak gemensamt, 
de var dåtidens besökare. Genom att exempelvis gestalta dem fysiskt, låta dem resa till 
andra städer och implementera dem i sociala medier så tar vi dessa personer till vår tid. 
Genom webbsida och app låter vi människor skapa nya karaktärer och skicka hälsningar 
hem, vilket gör dem till nutidens besökare.

Det finns många svar på frågan hur HaparandaTornio kan kommuniceras så att besökare 
lockas och vi-känslan stärks, men jag tror att konceptet som jag presenterar i detta arbete 
verkligen skulle kunna bidra till detta. Min idé hjälper till att stärka självbilden hos in-
vånarna, gör dem stolta över sitt ursprung och vad man har att erbjuda. När man skapar 
ett tydligt budskap får alla en gemensam utgångspunkt att dela med sig av, oavsett om 
man är bosatt i regionen eller besökare. 

Allt handlar om att våga satsa och att löpa linan ut, dvs att applicera idén i alla enheter. 
Det är även viktigt att det finns en grafisk helhet och att det visuella uttrycket förstärker 
berättandet. Allt måste prata samma språk för att kommunikationen ska bli effektiv och 
tydlig. Men allt måste också vara genomtänkt och andas kvalitét eftersom det handlar om 
att erbjuda en helhetsupplevelse och att beröra besökaren. 

Den största skillnaden gentemot tidigare marknadsföring är att min idé inte ska sälja 
specifika butiker, boenden eller upplevelser. Min utgångspunkt har varit att skapa en ny 
bild av HaparandaTornio och att vi ska lära människor hur de ska uppfatta detta område. 
Mossberg & Nissen Johansen (2006) skriver att destinationen är bland annat resultatet 
av hur man valt att konstruera och förmedla bilden av platsen. Jag tror att om man vill 
utveckla HaparandaTornio till en tydlig och spännande destination så  behöver man göra 
ett aktivt val som svarar på frågorna: Vad vill vi berätta? Vad vill vi att andra ska berätta 
om oss? Annars blir resultatet lätt att man låter enskilda insatser, fristående från varan-
dra, avgöra vilken bild som förmedlas, en bild som blir just det - otydlig. 
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