
UTMÄRKT LÄGE 
PÅ HANDELSKARTAN 

Haparanda har en blomstrande gränshandel tack vare 
sitt unika läge. I flera sekel har handeln varit central och 
i dagsläget får man säga att den ingår i Haparandas DNA.

IKEAs etablering i Haparanda år 2006 var en milstolpe 
som sedan dess attraherar 1 miljon unika kunder varje år, 
från både Sverige, Finland, Norge och Ryssland. 
I IKEAs kölvatten har ytterligare etableringar stärkt orten 
som en destination för både volym- och sällanköpshandel.

Vår vision är ett ännu bredare spektrum av attraktiva 
shoppingmöjligheter. Här finns chans för dig och ditt 
företag att ta position och nå en intressant marknad!
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DÄRFÖR HAPARANDA  

Lockar kunder 
från hela Nordkalotten 

med cirka en miljon 
invånare i upptagnings-

området.

2

En av Sveriges 
främsta gränshandels-
platser med över tolv 

miljoner gräns-
passeringar 

varje år.

1

Ett åtta kilometer 
långt sammanhängande 

handelsstråk mellan 
Haparanda och 

Torneå. 

3

Brett utbud från 
stora globala kedjor till 

hantverk, outlets, 
second hand och 

mycket mer.

4

Attraktiva handels-
områden med fri 

parkering, kollektivtrafik 
samt gång- och 

cykelvägar.

6

Enkelt att finna 
personal med tvåspråkig 

kompetens

8

Tillgängliga ytor 
för handel med färdig 

detaljplan.

7

Bra läge, marktillgång 
och logistikförutsättningar 

för näthandel och 
tredjepartslogistik.

5



REDAN PÅ PLATS

IKEA
Rajalla På Gränsen köpcentrum (Finland)
Handelsområde IKANO
Björka handelscentrum
Torpi handelscentrum (Finland)



” För IKEA har etableringen i Haparanda varit en 
 solskenshistoria utan like. Redan första året 
 slog vi våra prognoser med 60 procent”.
  Peter Agnefjäll, koncernchef IKEA 

  (dåvarande vd för IKEA Sverige), DI, 2012-05-24



– Haparanda är en av de tre kommuner 
 som har högst handelsindex i Sverige. 
 Det ligger på 316 (index = 100 innebär 
 att omsättningen motsvarar det som 
 invånarna konsumerar). 
 Som jämförelse har Stockholm ett 
 index på 113 och Luleå 114.

– Mellan 2016 och 2017 ökade omsätt-
 ningen med 2% till en sammanlagd 
 omsättning på strax över 2 miljarder 
 kronor.

INTRESSANTA FAKTA

– Haparanda står för nästan tolv    
 procent av detaljhandelns 
 omsättning i Norrbotten.


