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Norden en sällan skådad möjlighet att samla sina krafter och ta rollen som föregångare och före-
bild för såväl EU som övriga världen. Nu är tid för göra de reformer och bygga upp de samarbe-
ten som behövs för att Norden ska leva upp till sin roll som föregångare. Kvarkenregionen funge-
rar i det här sammanhanget som förebild för övriga Norden. Det skriver Kjell Skoglund.

NORDISKT SAMARBETE

Kvarkenregionen visar 
vägen för övriga Norden
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 ■ För 50 år sedan var de nordis-
ka länderna föregångare inom 
regional integration. Under de 
senaste årtiondena har integra-
tionsivern svalnat och ersatts av 
ökad byråkrati och fl er gräns-
hinder. 

I stället är det näringsli-
vet som har fungerat som mo-
tor och brobyggare mellan de 
nordiska länderna. Fusionen av 
svenska Nordbanken och fi nska 
Merita för 20 år sedan var start-
skottet för en serie av samman-
slagningar och partnerskap 
mellan företag i främst Sverige 
och Finland.

Tillsammans är de nordiska 
länderna världens tolfte störs-
ta ekonomi. Det ger ett infl ytan-
de som har ett värde endast om 
vi talar med en gemensam röst 
och försvarar de intressen som 
är gemensamma för oss alla.

Näringslivet har visat vilken nyt-
ta och styrka som ligger i en ex-
pansion inom Norden. De nord-
iska länderna bildar en naturlig 
region och marknad med lik-
nande traditioner, kulturer och 
regelverk. 

Jacob Wallenberg, ordföran-
de för Finsk-svenska handels-
kammarens fullmäktige, kon-
staterade i sitt tal på seminariet 
”Finland och Sverige, tillsam-
mans mot framtiden” i Stock-
holm i augusti: ”En stor del av 
vår gemensamma historia, både 
före och efter republikens till-
komst, handlar om handel, fö-
retagande och entreprenörskap. 
Vi har inte sällan varit konkur-
renter. Men ofta har framgångs-
rika företag vuxit fram med ett 
ben på var sida av Östersjön.” 

Jacob Wallenberg efterlyste 
ett närmare samarbete inom 
skogsforskning, biotech och 
life science. Finlands president 
Sauli Niinistö, som talade vid 
samma seminarium, konstate-
rade att den arktiska regionen 
ger stora möjligheter för tillväxt 
och innovationer. 

Kunskap om verksamhet i 
kallt klimat är en värdefull till-
gång som förenar de nordiska 
länderna. Det arktiska kunnan-
det är också en av de frågor som 
president Niinistö har lyft fram 
i sina diskussioner med utländ-

ska ledare under Finlands jubi-
leumsår.

En av dagens megatrender är att 
städer och regioner får en allt 

större betydelse. Landsgränser 
kommer i allt högre grad att ut-
göra främst byråkratiska hin-
der för fl ödet av produkter och 
människor inom vissa regioner. 

Import och export i sin nuva-
rande form får en allt mindre 
betydelse eftersom komponen-
ter och tjänster i allt större ut-
sträckning rör sig över lands-
gränserna. Genom att avskaffa 
gränshinder blir Norden star-
kare som region.

Trots att det i offentligheten 
verkar som att det nordiska 
samarbetet är ett projekt som 
fastnat med de drivande hjulen 
i gyttjan är det mycket som sker 
bakom kulisserna – med Kvar-

kenregionen som ett av de kla-
rast lysande exemplen. 

Både myndigheter och före-
tag arbetar aktivt och på daglig 
basis på båda sidorna av Bott-
niska viken för att öka utby-
tet inom regionen, bland annat 
genom EU-projektet Midway 
Alignment. Syftet är att till-
sammans stärka Kvarkenregio-
nens konkurrenskraft utan att 
ta hänsyn till riksgränserna. 

Det handlar om ett unikt 
gränsregionalt projekt där nä-
ringslivet har en framträdande 
roll och samarbetet med kom-
munerna är intimt. 

Ett konkret resultat av sam-
arbetet är ett gemensamt hamn-
bolag, Kvarken Ports, och ett 
gemensamt rederi, NLC Ferry, 
som torde vara det enda i sitt 
slag i världen. 

Samtidigt pågår ett intensivt 
arbete för att bygga en ny, upp-
graderad, innovativ färja som 
ska trafi kera mellan Vasa och 
Umeå. 

Syftet med färjan är att ytter-
ligare integrera regionen och 
tillgodose näringslivets behov. 
Detta är ett exempel på det dag-
liga arbete som pågår utanför 
rampljuset.

I en tid när EU riskerar att 
backa från sina ideal om frihan-
del, regionerna får en ökad be-
tydelse och produktionskedjor-
na i allt högre grad löper över 
landsgränserna har Norden 
en sällan skådad möjlighet att 
samla sina krafter och ta rollen 
som föregångare och förebild 
för övriga världen. 

Det är en roll som Norden lyck-
ats uppnå tidigare, framför allt 
när det gäller välfärd samt re-
gional integration och avskaf-
fande av gränshinder. Att vara 
föregångare är också någonting 
som de fl esta nordbor upplever 
som en del av de nordiska län-
dernas identitet. 

Nu är tiden den rätta för göra 
de reformer och bygga upp de 
samarbeten som behövs för att 
Norden ska leva upp till sin roll 
som föregångare. Kvarkenregi-
onen fungerar här som förebild 
för övriga Norden.

KJELL SKOGLUND

Ny tänkt färja mellan Umeå-Vasa inom ramen för ett EU-projekt i Kvar-
kenregionen. 
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Att vara fö-
regångare är 
också någon-

ting som de flesta 
nordbor upplever 
som en del av de 
nordiska ländernas 
identitet. 


