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 Samverkan för utveckling av besöksnäringen i Tornedalen 

 1 mars 2018 – 31 augusti 2019

 Jessica Wennberg, projektledare (100 %) & Ylva Ylinenpää-
Sannemalm, administratör (15 %)

 Tornedalen 2020 (norra Haparanda, Övertorneå, Pajala och östra 
Kiruna)

 Outokaira tuottamhan ry (Tornio, Ylitornio och Pello)
- Iina Askonen (Iina.askonen@outokaira.fi)

 Leader Tunturi-Lappi (Enontekiö, Kittilä, Kolari och Muonio)
- Laura Hokajärvi (Laura.hokajarvi@kktm.fi)



TORNEDALEN 
2020

 Besöksnäringen i Tornedalen:
- 82 hotell och restauranger

- 33 resebyråer och turistservice

- 14 aktivitetsföretag

- Topp 10 största arbetsgivaren

Tornedalen är en gränsöverskridande mötesplats där människor och 
företag möts och kan förverkliga sina idéer i en kreativ livsmiljö



NÅGOT ÄR PÅ 
GÅNG…



VAD?
 Stärka Tornedalen som ett attraktivt resmål för 

människor som söker natur- och kulturupplevelser.

- Fler nya entreprenörer i området.

- Fler evenemang som växer och därav föreningar som kan anställa 
personal.

- Fler gränsöverskridande samarbeten och strategiska partnerskap.

- Ökat samarbete mellan företag och föreningar.

- Att ta fram en sektoröverskridande strategi för långsiktig skötsel 
och underhåll av områdets leder.



VEM?

 Potentiella företagare och 
nystartade företag med inriktning 
mot turism

 Mindre företag inom 
besöksnäringen som vill ha nya 
samarbetspartners och nätverk

 Föreningar som vill utveckla 
aktiviteter/evenemang med 
kopplingar till turism



HUR?
Tornedalen 2020, Outokaira
& Tunturi-Lappi

 9 st Besöksresor (3x Tornedalen 2020, 3x Outokaira, 3x Tunturi-
Lappi)

 3 st Workshop  +  Matchmaking-event

 Studieresa till Nordnorge

 Intressentkonferens som lyfter nuläge, utmaningar och behov

 Digitalt samverkansforum



HUR?
Tornedalen 2020

 Idéverkstad x5

 Informationsfilmer om att 
starta och driva företag

 Kommunicera områdets 
affärspotential: sociala 
medier, inspirationsfilm

 Individuell coachning

 Strategi för utveckling av 
leder



FÖR MIG?

 Behovsstyrda workshops – vad behöver jag veta?

 Besöksresor – vem vill jag träffa?

 Nya nätverk och samarbetspartners

 Tips, idéer och inspiration

 Individuell coachning



NÄR?



PÅ GÅNG



NÅGOT MER?

 http://www.turistforetaget.se/

 https://www.verksamt.se/

 https://swedishcountryside.se/

 Individuell coachning – lämna telefonnr

 Funderingar, tips och önskemål
- Workshops

- Besöksresor

- Studieresor

 Info om aktiviteter via mail

http://www.turistforetaget.se/
https://www.verksamt.se/
https://swedishcountryside.se/


TACK!

 Hör av dig!

jessica@tornedalen2020.se www.tornedalen2020.se
(46) 073-8344717

@OriginalLapland

Torggatan 4, 
Korpilombolo @Original_Lapland_Tornedalen


