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Förord
De båda värmländska gränskommunerna Eda och Årjäng har en omfat-
tande arbetspendling till Norge. Dessutom har betydande investeringar 
gjorts i köpcentra i kommunerna för att locka norrmän till inköpsre-
sor. Dessa rörelser över gränsen har bidragit till ekonomisk tillväxt i en 
region som annars betraktas som en periferi i ett svenskt perspektiv. 
Detta var utgångspunkten för en forskningsansökan till Vinnova inom 
ramen för deras utlysning Dynamo 2 från Cerut, Centrum för forsk-
ning om regional utveckling vid Karlstads universitet.

Tillsammans med övriga beviljade projekt inom Dynamo 2 pre-
senterade vi vid en startkonferens i november 2006 vårt projekt 
”Regionförstoring på gränsen. En studie om arbete, liv och hälsa i en 
perifer tillväxtregion”. 

Vi som arbetat i projektet representerar kulturgeografi, sociologi 
och socialt arbete. Detta har säkerligen påverkat vårt sätt att angripa 
de forskningsfrågor som vi bedömt som angelägna att studera. Det 
betyder också att vi arbetat med såväl kvalitativa som kvantitativa 
analyser. En viktig del i projektet har varit de fältarbeten som gjorts 
i de båda kommunerna och där också studenter från sociologi- och 
socionomutbildningen vid Karlstads universitet deltagit och bidragit 
till datainsamling. I de enkätstudier som varit en viktig del i arbetet har 
vi haft förmånen att ingå i den omfattande studien Liv och hälsa 2008 
och inom ramen för denna kunnat publicera en del av våra forsknings-
resultat. Vi har också genom samarbete med SCB kunnat genomföra 
en omfattande studie av arbetspendlingen från Eda och Årjängs kom-
muner till Norge.

Vi vill tacka alla de människor som bidragit med synpunkter i samband 
med våra besök i Eda och Årjäng. Det gäller alla företrädare för kom-
muner, företag, organisationer, föreningar och alla som i egenskap av 
pendlare, konsumenter eller kommuninnevånare förmedlat till oss hur 
det är att leva nära gränsen. Ett särskilt tack vill vi också rikta till våra 
kontaktpersoner på Vinnova, Barbro Burén och Erling Ribbing, som 
med stor entusiasm besökt vår projektgrupp och som ordnat givande 
konferenser inom Dynamo 2.

Karlstad i januari 2011

Lars Aronsson, professor och föreståndare för Cerut 
Sune Berger, projektledare, professor emeritus 
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Inledning

Regionförstoring på gränsen  
– en introduktion
Stora delar av den svenska glesbygden har 
kännetecknats av strukturella problem med 
låg tillväxt, låg rörlighet, låg andel unga 
kvinnor och utflyttning av såväl människor 
som företag (Glesbygdsverket, 2004; Nutek, 
2002). Ofta är dessutom arbetslösheten hög 
och utbildningsnivån låg och många har 
pekat på att landsbygden och framförallt 
glesbygden på  sätt och vis är att betrakta 

som en förlorare i den postindustriella ekonomin (se t.ex. Blom, 2000). 
I det nationella perspektivet framträder emellertid regionala skillnader 
och oväntat har flera landsbygdskommuner uppvisat en stark tillväxt, 
även om glesbygden generellt uppvisar utvecklingsproblem i jämförelse 
med storstadsregionerna (Glesbygdsverket, 2001; Nutek/ITPS, 2002; 
Svenskt näringsliv, 2006). I det sammanhanget ter sig Värmland som 
särskilt intressant genom en lång industriell historia som vid vissa tids-
punkter uppvisat en omfattande tillbakagång lokalt med stora sociala 
problem som följd, men som lokalt uppvisat en stark tillväxt i gräns-
områdena mot Norge (Berger, Forsberg & Ørbeck, 2004). 

Värmlands geografiska läge med en lång gränslinje som utgör EU:s 
yttre gräns mot Norge är också intressant när regionförstoring och 
arbetspendling kommer på  tal. De strukturella problem som lands-
bygden drabbats av och den utvecklingsproblematik som kan relateras 
till den har ägnats intresse i flera problemorienterade studier inom 
skilda discipliner. Ofta har intresset riktats mot företagsnedläggning-
ars sociala konsekvenser, bristen på utvecklingsdynamik, eller allmän 
stagnation och ungas villkor (se t.ex. Bäck-Wiklund & Lindfors, 1990). 
Att det skett en stark tillväxt i tidigare traditionella lands- och eller 
glesbygdskommuner har däremot inte uppmärksammats i någon större 
utsträckning. Landsbygdens och glesbygdens utvecklingsproblematik 
och utvecklingsmöjligheter har istället ägnats intresse och då särskilt 
underifrån drivna utvecklings- och mobiliseringsprocesser som snarare 
mer har syftat till välfärd än tillväxt (Se t.ex. Ronnby, 1995; Lundberg 

Fotograf: Eva Olsson
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& Karlsson, 2002).  Tongivande studier av utvecklingsdynamik, tillväxt 
och innovationsförmåga har istället, kanske naturligt nog, riktat intres-
set mot urbana områden där inte sällan universitetet och nya näringar 
varit starka och i sammanhang av modernitet har utveckling ofta varit 
synonymt med just urbana miljöer (Se t.ex. Florida, 2002; Porter, 1994; 
Porter, 1998; Saxenian, 1998). Den lokalt höga tillväxten och den på 
vissa håll till synes starka utvecklingsdynamiken i vissa glesbygdskom-
muner måste därför angripas på ett nytt sätt. Intresset bör riktas mot 
förmågan att anpassa sig till marknadens förändrade villkor där rörlig-
het och dynamik är nyckelord, och i detta sammanhang rikta sökljuset 
mot hur snabb tillväxt påverkar enskilda människor, familjer och soci-
ala relationer. Regionförstoring på gränsen är ett forskningsprojekt som 
har just en sådan ansats. 

Västra Värmland
I västra Värmland, invid EU:s yttre gräns, har befolkning och näringsliv 
i många avseenden dragit nytta av den starka tillväxten i Osloregionen 
(Berger, Forsberg & Ørbeck, (red) 2004). Det kommer bland annat till 
uttryck genom en riksgränsöverskridande regionförstoring med arbets-
pendling från Sverige till Norge, inköpsresor från Norge till Sverige och 
norrmän som köper bostäder och fritidshus på den svenska sidan om riks-
gränsen (Berger, Forsberg & Ørbeck (red.) 2004; Berglund, 2005). Under 
2005 invigdes ett stort köpcentrum i Töcksfors (Årjängs kommun), och 
under 2006 invigdes ett lika stort köpcentrum i Charlottenberg (Eda 
kommun). De skillnader i pris- och kostnadsnivåer som genereras av 
gränsen antas spela en central roll här, men erfarenheter pekar också på 
att riksgränsen i vissa avseenden utgör en barriär för fortsatt regionför-
storing. En slags paradox framträder därmed där riksgränsen utgör både 
en förutsättning för och ett hinder mot regionförstoring. 

Exempel på hinder är bland annat former och innehåll i arbets-
marknads- och socialförsäkringspolitik och i infrastrukturens och 
kollektivtrafikens utbyggnad och utformning. Tidigare forskning visar 
dock att det sociala och kulturella utbytet över gränsen är omfattande 
(Forsberg, Grimsrud, Jakobsen, Jansdotter, & Vangsgraven Stubberud 
2006). Vilken roll spelar det för mentala bilder, gränsöverskridanden 
respektive upplevelsen av hinder? Detta är frågor som projektet Regi-
onförstoring på gränsen försöker besvara. 

Undersökningens syfte och frågeställningar
I projektet ”Regionförstoring på gränsen” studeras effekterna av eko-
nomisk tillväxt på människors livsvillkor, där hastigheten i tillväxten 
särskilt beaktas liksom dess lokala karakteristika. Studiet av effekter rik-
tas mot både förbättringar och försämringar av livsvillkor och hälsa. 
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Dessutom finns ännu en övergripande fråga: på vilka sätt äger regi-
onförstoring rum? Den övergripande frågeställningen i projektet 
”Regionförstoring på gränsen” gäller därför riksgränsens betydelse i 
fråga om regionförstoring och tillväxt på landsbygden. Projektet som 
helhet avser att svara på följande frågor:

Vad betyder riksgränsen i fråga om regionförstoring?

Vad betyder riksgränsen i fråga om regional tillväxt och lokal 
utvecklingsdynamik?

Hur är det att arbeta och leva i en gränsregion som gått från stagna-
tion till stark tillväxt?

Vilken roll spelar fysisk infrastruktur i form av vägstandard och kollek-
tivtrafik för möjligheterna till arbetspendling och regionförstoring?

Vilken roll spelar riksgränsen för människors mentala bilder och  
därmed pendlingsbenägenhet?

Bokens uppläggning och innehåll
I första kapitlet ”Perifera platser på gränsen till omvandling” beskriver 
Svante Karlsson bakgrunden till utvecklingen i Eda och Årjäng. I kapit-
let beskrivs den strukturella omvandling från jord- och skogsbruk till 
tillverkningsindustri och handel samt turism, som skett.  Här får läsa-
ren följa utvecklingen i form av statistik om befolkning och näringsliv. 
Karlsson beskriver också gränskommunernas relationer med Norge och 
avslutar med att kommentera den fortsatt växande handelns möjliga 
inverkan på de två gränskommunerna.

I kapitel 2 presenteras metoder och material. I därpå följande kapitel 
(3 - 7) presenteras studiens resultat och slutsatser.

Arbetspendling och gränslöst vardagsliv  
I kapitel 3 ”Gräset är grönare på andra sidan – att pendla till en 
arbetsplats i Norge” redogör Hans Olof Gottfridsson för resultatet av 
totalstudien av arbetspendlingen över gränsen i Årjäng och Eda. Stu-
dien är genomförd i enkätform, och de frågor som gränspendlarna har 
besvarat har behandlat såväl orsaker till arbetspendlingen som even-
tuella sociala effekter av den. Gottfridsson beskriver i kapitlet vilka 
gränspendlarna är, vart de pendlar, varför de väljer att pendla och hur 
de upplever att pendla.  Det visar sig att en del av de föreställningar 
som finns om arbetspendling över gränsen inte verkar stämma. Flerta-
let arbetspendlare pendlar till exempel dagtid fram och tillbaka, mindre 
än en fjärdedel veckopendlar. Det är dessutom många av dem som 
arbetspendlar över gränsen som är födda utomlands, nästan hälften av 
dem är det. Här antas att det till största delen handlar om inflyttade 
norrmän som har sin arbetsplats kvar i hemlandet.
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Livet på gränsen, ambivalens och polarisering?
Kapitel 4, ”I skuggan av den Norske Lykken”, av Eva Olsson, bygger 
huvudsakligen på de kvalitativa intervjuer som gjorts i projektet. Kapitlet 
är det första av två empiriska kapitel, där de insamlade intervjuerna och 
observationerna analyseras.  Både kapitel 4 och kapitel 5 handlar om livet 
på gränsen, men ur lite olika synvinklar. Olsson visar i kapitel 4 hur inter-
vjupersonerna påverkas av de förändrade relationer till grannlandet som 
blivit resultatet av de norska satsningarna i kommunerna och av den ökade 
gränshandeln. Det intervjupersonerna uttrycker kan tolkas som att lokal-
befolkningen i Eda och Årjäng har blivit allt mer beroende av Norge och 
norrmännen, både vad gäller handel och arbetstillfällen, vilket lett till en 
asymmetri i relationerna mellan grannarna. Norrmännen befinner sig i ett 
överläge gentemot lokalbefolkningen, en situation som är ovan för dem på 
den svenska sidan och en förändring som gått snabbt. För de intervjuade 
leder det till ambivalens i förhållandet till de norska grannarna som också 
kan vara vänner eller släktingar. Av tradition finns nämligen ett socialt 
utbyte över gränsen i form av både äktenskap och andra sociala relationer. 

Platsens betydelse diskuteras också utifrån generella samhälleliga 
förändringstendenser såsom ”individualisering”, ”urbäddning” och 
”återinbäddning”. I detta sammanhang kanske platsen skall ses som det 
enda stabila i tillvaron och att platsen därför kan få en ökad betydelse 
för de senmoderna individerna när sociala relationer tappar sitt kon-
kreta sammanhang eller förändras på ett oförklarligt sätt.  Det senare 
kan här konkretiseras med att den lokala identiteten hotas av både kun-
der, fritidshusägare och inflyttade, så kallade ”outsiders”. 

Kapitel 5 fortsätter på samma tema som kapitel 4, men nu i form av en 
analys av de tidigare beskrivna effekterna för livsstil och livsvillkor. Här 
behandlas varför gränsbefolkningen arbetspendlar, hur det kommer sig 
att de hellre bor kvar än flyttar, och familjens betydelse i förhållande 
till detta. Finns det en särskild gränsmentalitet är frågan, och är livssti-
len på gränsen speciell? I kapitlet avhandlas särskilt genusrelationer och 
genuskontrakt som sociala positioner och gränsfall, där det senare inte 
nödvändigtvis skall uppfattas som traditionellt konstruerade könsroller 
eller genuskontrakt.  De intervjuade ger uttryck för en gränslös livsstil 
där både det sociala utbytet över gränsen och arbetspendlingen har 
betydelse, men lever samtidigt i en anomi-liknande situation, det vill 
säga i en situation där normer upplöses och förändras. 

Flera av de som intervjuats ger uttryck för vad som kan tolkas som 
frustration och polarisering mellan lokalbefolkning och inpendlande/
inflyttade norrmän, där gränsens betydelse är såväl positiv som negativ, 
och riksgränsen både ett hinder och en möjlighet.
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Identitet och mentala bilder
I kapitel 6, ”Plats på gränsen”, beskriver Sune Berger regionförstoring-
ens konsekvenser för gränskommunerna i form av individualisering och 
avtraditionalisering. Berger diskuterar bland annat effekten av den eko-
nomiska uppgången i termer av både materialism, konsumtionshets och 
identitetsutveckling.  Den utveckling som varit ekonomiskt fördelaktig för 
gränskommunerna får inte enbart positiva effekter i form av till exempel 
lägre arbetslöshet, det finns också en ”mörk baksida” som Berger skriver.  
Det finns ett lågt intresse för högre studier bland de unga som på sikt kan 
skapa problem i kommunerna.  Berger menar vidare att platsidentiteten 
och platskänslan vid gränsen förändrats över tid.  De norska satsningarna 
har bland annat lett till en skiktning mellan tätorterna och att arbetspend-
lingen lett till statusskillnader mellan kommuninvånare. 

Den ekonomiska tillväxtens effekter i siffror
I kapitel 7 visar Bengt Starrin hur den ekonomiska tillväxten vid 
gränsen påverkat sociala och hälsomässiga förhållanden hos lokalbe-
folkningen i Årjäng och Eda genom att jämföra statistiska uppgifter 
insamlade åren 2000, 2004 och 2008, vilka ingår i undersökningen Liv 
& Hälsa (se vidare kapitel 2).  Inledningsvis beskriver Starrin olika teser 
om hur ekonomisk tillväxt respektive ekonomisk recession påverkar 
människors väl och ve. De olika teorierna är motsägelsefulla och det 
är framförallt inte alls självklart att ekonomisk tillväxt är enbart posi-
tiv för vare sig individer eller samhälle. Starrin tecknar sedan en bild 
av utvecklingen i de två gränskommunerna som till viss del skiljer sig 
från utvecklingen i resten av Värmlandskommunerna.  Intressant är till 
exempel att andelen värmlänningar som uppger sig ha en ekonomisk 
buffert har ökat mer i övriga Värmland än i Årjäng och Eda.  Självskat-
tade förändringar, det vill säga de som besvarat enkäten har fått skatta 
huruvida deras förhållanden förbättrats eller försämrats jämfört med 
för fyra år sedan, visar dock ett intressant mönster. Ju yngre man är i 
desto högre grad anser man att den psykiska hälsan förbättrats, liksom 
att man fått bättre framtidstro. Här utmärker sig Eda och Årjäng.

Bilden av de sociala, ekonomiska och hälsomässiga förändringarna är 
dock både tvetydig och motsägelsefull. Avslutningsvis frågar sig Starrin 
om ekonomisk tillväxt är en bra indikator på välfärd och välbefinnande 
i en befolkning. Det kanske finns andra mått som bör ingå som ett av 
flera på den samlade välfärden i ett land?
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Vad hände sedan?
I forskningsprojekt finns alltid en eftersläpningseffekt och för Region-
förstoring på gränsen kom denna eftersläpning att få ett ganska speciellt 
innehåll. När vi hade avslutat vår datainsamling, gjort våra intervjuer 
och genomfört observationer inträffade nämligen den senaste i raden 
av efterkrigstidens större finanskriser. Krisen började i USA och hade 
sitt ursprung i bank- och fastighetsspekulationer, vilket bland annat 
ledde till att bostadsmarknaden i stort sett kapsejsade med likviditets-
problem hos flera större banker samt att villaägare fick gå ifrån sina hus 
som följd. Krisen har emellertid inte fått riktigt dessa effekter i Sverige. 
Vi fick dock vara med om att arbetslösheten steg på grund av att företag 
fick slå igen eller dra ner på verksamhet och anställda. Så även i gräns-
kommunerna. En ny forskningsfråga har därmed uppstått i anslutning 
till regionförstoring och frågan om gränsens betydelse. Vad har 2008 
års finanskris betytt för gränskommunerna? Har de till exempel klarat 
sig bättre än motsvarande kommuner längre in i landet? Nya frågor för 
fortsatt forskning har därmed uppstått. En del av dessa frågor tas upp i 
en särskild forskningsrapport som bland annat beskriver finanskrisens 
konsekvenser i Värmland (Berger, Dahlgren & Westlindh, 2011).
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Perifera platser på  
gränsen till omvandling.  
Gränshandel som  
drivkraft för regional  
utveckling 
Svante Karlsson

Strukturell omvandling  
vid riksgränsen
Gamla företag lägger ner och 
nya kommer till. Familjer flyt-
tar in och ut, barn föds och 
de gamla går ur tiden. Platser, 
orter och bygder förändras 
därför över tid och särskilt 
förändras de med avseende på 
befolkningens och näringslivets 
sammansättning. Befolkning 
och näringsliv och samspe-
let mellan dessa kan därmed 
ses som viktiga drivkrafter i 
en ständigt pågående regional 
utveckling (Vatne, 2004).

När det gäller omvandling i ett regionalt utvecklingssammanhang 
utgör just bygderna längs riksgränsen mellan Norge och Sverige, som 
denna bok handlar om, goda exempel. De omvandlades tidigt från 
jordbrukssamhällen där småskaliga familjejordbruk utgjorde basen till 
industrisamhällen med inriktning på förädling av naturresurser och 

Fotograf: Svante Karlsson
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med tiden också en omfattande verkstadsindustri. De rika tillgång-
arna på vedråvara och vattenkraft liksom goda transportmöjligheter 
ut på exportmarknaderna skapade förutsättningar för en råvaruföräd-
lande industri under 1800-talets senare hälft. Det var platsens läge och 
interna och externa faktorer som samverkade. Idag, nästan 150 år efter 
att dessa gränstrakter blev en del av den industriella ekonomin, spelar 
återigen det geografiska läget invid riksgränsen en avgörande roll för en 
strukturell omvandling (Berger, Forsberg & Ørbeck, 2007).  Numera är 
det emellertid inte skogen och vattnet framförallt som skapar grund för 
välstånd och sysselsättning utan idag handlar det istället om närheten 
till riksgränsen i sig och den dynamiska Osloregionen med en stor köp-
stark befolkning. 

På den svenska sidan av riksgränsen spelar idag gränshandeln och 
den starka arbetsmarknaden i Norge en framträdande roll för sys-
selsättningsutvecklingen, medan lokalt jord- och skogsbruk i många 
avseenden intar en undanskymd plats samtidigt som tillverkningsindu-
strin uppvisar en reducerad roll i fråga om arbetstillfällen. 

Gränsbygderna har därmed, åtminstone delvis, genomgått en omvand-
ling från produktions- till konsumtionslandskap och befolkningen 
har på ett påtagligt sätt blivit en del av ett allt mer internationaliserat 
arbets- och näringsliv.

I detta kapitel behandlas den strukturella omvandling i de båda värm-
ländska kommunerna Eda och Årjäng som kommit till uttryck i en 
mycket snabb expansion, både med avseende på infrastruktur, byggna-
der, företag och sysselsättning inom gränshandeln. Syftet med kapitlet är 
att undersöka gränshandelns och den starka norska ekonomins (framfö-
rallt arbetsmarknaden på den norska sidan av riksgränsen) påverkan på 
arbetsmarknaden nära gränsen. Framför allt analyseras samspelet mellan 
förändringar i den relativa betydelsen av olika ekonomiska sektorer och 
arbetskraftens rörlighet. Är det så att den minskade efterfrågan på arbets-
kraft inom tillverkningsindustrin inneburit att en förflyttning till den 
växande detaljhandeln har ägt rum? Eller är det så att den nya situatio-
nen på arbetsmarknaden med nya sysselsättningstillfällen inom handeln 
gett upphov till en interregional rörlighet och ett förändrat deltagande 
på arbetsmarknaden? Genom att besvara dessa frågor görs ett försök att 
placera den ekonomiska omstruktureringen i ett lokalt sammanhang.

Kapitlet fortsätter efter en kort genomgång av material och metod med 
en kortfattad beskrivning av gränsområdet, och då framförallt de båda 
kommunerna Eda och Årjäng i Värmlands län. Därefter ges en kortfattad 
genomgång av fenomenet gränshandel eftersom det har stor betydelse 
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för att förstå den i de aktuella kommunerna pågående omvandlingen. 
Framställningen tjänar som underlag för bokens övriga delar.

Material och metod
Den empiriska analysen i den fortsatta framställningen baseras i 
huvudsak på ett urval från den longitudinella databasen ASTRID vid 
Kulturgeografiska institutionen Umeå universitet.  Materialet i databa-
sen utgörs av offentliga uppgifter från SCB. ASTRID omfattar hela 
den svenska befolkningen, och därmed också arbetskraften, under åren 
1990 till 2008.1 I databasen finns individuella egenskaper (data) som 
rör demografi (t.ex. kön och ålder), utbildning (t.ex. utbildningsnivå), 
arbete (t.ex. branschtillhörighet), bostäder och var dessa, och i före-
kommande fall, arbetsplatserna är lokaliserade. 

I ett första steg inkluderade urvalet alla arbetsställen inom detaljhan-
deln i Eda och Årjäng 2007 (baserat på SNI-kod). Därefter selekterades 
individer som samma år varit anställda på dessa företag (arbetsstäl-
len). För att få fram med vad och var dessa individer varit verksamma 
tidigare kopplades bostadsort och arbetsställe på för åren 2002-2006. 
Därmed har det blivit möjligt att studera arbetskraftens rörlighet i tid 
och rum för dem som arbetar inom handeln i Eda och Årjäng (det vill 
säga hur de rört sig mellan branscher och kommuner innan 2007).

De västra gränstrakterna 
En stor del av gränstrakterna mot Norge är 
att betrakta som en svensk periferi med en 
mycket gles befolkning omfattande ca 2% 
av landets totalbefolkning. Totalt gränsar 
22 kommuner till Norge från Strömstad 
i söder till Kiruna i norr (en sträcka på ca 
1590 km). Befolkningen i dessa kommuner 
uppgick 2007 till 221 532 personer (112 651 
män och 108 801 kvinnor), av vilka ungefär 
50% var i arbete. Av den förvärvsarbetande 
befolkningen arbetade ca 10% i Norge och 
medelåldern var något högre än vad som 
gällde för riket som helhet.  Den största 
andelen av befolkningen, liksom den största 

andelen av gränspendlarna, bodde 2008 intill riksgränsens södra del i 
Västra Götalands och Värmlands län. För Edas och Årjängs vidkom-
mande omkring fem procent högre.

1 Vid tiden för bearbetning av data över sysselsatta inom handeln i Eda och Årjäng fanns 
endast data fram till och med 2007 med.

Fotograf: Svante Karlsson
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Den norska sidan av riksgränsen uppvisar i likhet med den svenska sidan 
generellt en perifer gles befolkning och stora avstånd. Den södra delen 
präglas emellertid av närheten till Oslo och flera, i ett norskt samman-
hang, stora städer längs Oslofjorden och ut mot Skagerack.

De västra gränstrakterna i Värmland mot Norge kännetecknas av spridd 
bosättning i ett småbrutet odlingslandskap kantat av skog. Här och 
var har tätorter med rötter i handel och industri växt fram och god 
infrastruktur med såväl järnväg som europaväg och riksväg sörjer för 
fortsatta utvecklingsmöjligheter. I dessa gränstrakter ligger Eda kom-
mun som är en av alla Sveriges små kommuner med en hög andel 
av befolkningen boende på landsbygden. I Eda bor också många av 
invånarna i mindre tätorter med rötter i landets tidiga industrialisering. 
I kommunen har såväl pappers- som glas- och järnbruk funnits tidi-
gare. Än idag upprätthålls produktionen vid pappersbruket i Åmotfors 
(Nordic Paper), en av kommunens tre tätorter. I kommunens centralort 
Charlottenberg finns industriarbetsplatser med anknytning till bland 
annat fordonstillverkning, men under senare år har handeln kommit 
att inta en allt viktigare roll i fråga om sysselsättningsutveckling (Berger, 
Forsberg & Ørbeck, 2007). I kommunens tredje tätort Koppom fanns 
under många år pappersindustri, sågverk och tillverkningsindustri, men 
sedan länge präglas orten av strukturomvandling och få arbetsplatser 
(Bäck-Wiklund & Lindfors, 1990). I likhet med de allra flesta andra 
svenska kommuner utgör den offentliga sektorn i Eda en mycket bety-
delsefull del av arbetsmarknaden.

Eda har under de senaste åren inte uppvisat någon betydande befolknings-
minskning och 2009 uppgick kommunens befolkning till 8577 personer.

Årjängs kommun uppvisar i likhet med Eda en lång tradition inom till-
verkningsindustrin. Under 1800-talet och efterkrigstiden var jordbruket 
dominerande, men vid 1800-talets slut kom en rad mindre industri-
verksamheter att etableras.  Bland dessa märks bruksverksamheterna 
vid vattenfallen i Hånsfors och Töcksfors där framförallt produktionen 
inriktades på papper och massa. Under 1960- och 1970-talet växte det 
fram en rad små och medelstora industriföretag i Årjäng. Flera av dessa 
inriktade sin verksamhet på tillverkning av fordonskomponenter och 
tunnplåtsbearbetning. Sedan dess har jord- och skogsbruksnäringen 
fått ge vika för en expansiv småföretagarverksamhet och näringslivet 
präglas i många avseenden av gamla traditioner inom handel och verk-
stadsindustri. Relationerna till jord och skog lever alltjämt kvar vid 
sidan av framväxande nya näringar, något som synliggörs av travbana 
och travmuseum förutom ett av norska Moelvens stora sågverk (Berger, 
Forsberg & Ørbeck, 2007).  
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Årjäng har till skillnad från de flesta andra Värmlandskommuner under 
de senaste åren haft en positiv befolkningsutveckling eller en mycket 
liten minskning. Från 2006 till 2008 ökade befolkningen med 274 per-
soner. 2009 uppgick befolkningen i Årjäng till 9915 personer.

År 2007 låg sysselsättningsgraden för kommunen på 71,1 procent2, 
vilket är lägre än riksgenomsnittet. En förklaring till detta kan vara 
att många som bor i kommunen arbetar i Norge och därför inte blir 
registrerade som sysselsatta i Årjängs kommun.3� Arbetslösheten i 
kommunen 2008 beräknades ligga på 2,6 procent, jämfört med ett riks-
genomsnitt på lite drygt 6 procent.4� 

Tillverkningsindustrin, inte sällan med inriktning på fordons-
komponenter, dominerade under många år den privata delen av 
arbetsmarknaden i gränstrakterna. Under de senaste tio åren har emel-
lertid antalet anställda inom tillverkningsindustrin minskat. Under 
åren som präglats av nedgång inom tillverkningsindustrin har en ökad 
arbetspendling till Norge och då framförallt Osloregionen blivit en rea-
litet och på senare år alltså också en omfattande detaljhandel. Bland 
pendlarna framträder männen särskilt och därmed finns det tecken 
som än en gång tyder på en könssegregerad arbetsmarknad i gränstrak-
terna (Forsberg  m.fl., 2006). 

Kännetecknade för dessa två kommuner är den könssegregerade 
arbetsmarknaden där näringslivet framförallt attraherat männen på 
arbetsmarknaden. Kvinnorna i Eda och Årjäng har istället generellt 
varit verksamma inom den offentliga sektorn eller utfört obetalt hus-
hållsarbete (Forsberg m.fl., 2006; Berger, Forsberg & Ørbeck, 2007). 

Även om handel på ett eller annat sätt under lång tid varit en väsentlig 
del av det lokala näringslivet och de lokala arbetsmarknaderna i Eda 
och Årjäng har konturen av en ny era i och med en etablering av ett 
köpcentrum i vardera kommunen synliggjorts. Det är just denna för-
ändring som detta kapitel uppehåller sig vid. Emellertid är det viktigt 
att påpeka att en kanske ännu större förändring på den lokala arbets-
marknaden pågått i det mer eller mindre fördolda under längre tid 
genom att en allt högre andel av den folkbokförda delen av Edas och 
Årjängs befolkning pendlar till sina arbetsplatser i andra kommuner.

2 StatNord 
3 Årjängs kommuns hemsida (http://www.arjang.se/sv/Kommunen/Forvaltningar--Avdelning-

ar/Kansliavdelningen/Kommuninfo/Kvalitetsredovisning/Samhallsbyggande/Fraga-26/)
4 Ekonomifakta (http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Regional-statistik/)
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Gränshandeln
Gränshandel är detaljhandel som drar nytta 
av ett yttre ramverk karakteriserat av skillnader 
i växelkurser (valutor) och/eller lagstiftning 
mellan två länder. Skillnader i lönekostnader 
liksom fastighetspriser kan också utgöra grund 
för gränshandel förutom andra direkta eller 
indirekta kostnader som är förenade med eta-
blerande och drift av en näringsverksamhet 
(Rasmussen & Reidarson, 2007). 

I många fall handlar det om kombinationer av 
dessa förhållanden som tillsammans skapar ett 
underlag för etablering av gränshandel. 

I egentlig mening kan därför gränshandeln 
vara lokaliserad långt ifrån den fysiska riks-
gränsen så länge handeln utövar förmåga att attrahera kunder som 
antingen fysiskt (själva) eller vars pengar passerar riksgränsen. E-handel 
och postorder är exempel på försäljningskanaler som söker att upp-
häva eventuell avståndsfriktion samtidigt som den kan dra nytta av 
skillnader i det yttre institutionella ramverket. I dagligt tal är trots allt 
gränshandel förknippad med näringsverksamhet som i fysisk mening 
lokaliserats invid en riksgräns, och då vanligen vid en större gränsöver-
gång och som förutsätter att konsumenten passerar riksgränsen för att 
personligen göra sina inköp. 

Till skillnad från annan handel är gränshandeln sårbar mot bakgrund i 
bristande lokal kontroll och påverkansmöjligheter på det institutionella 
ramverket samt svåröverblickbarhet avseende plötsliga förändringar. 
Förvisso kan även nationell handel också drabbas av plötsliga regelför-
ändringar, men det vanliga i civiliserade länder är stabila institutionella 
ramverk över tid, något som innebär att handelns spelregler kan förutses 
av de inblandade (North, 1997). Gränshandel har därför präglats av en 
slags permanent tillfällighet där affärsmän och fastighetsägare intagit en 
avvaktande inställning som resulterat i svagt utvecklad vilja att genom-
föra omfattande investeringar. Ett synligt resultat, eller om man så vill, 
materialiserat utfall, av denna avvaktande position, har varit att gräns-
handel i många förekommande fall bedrivits i tält, baracker och lokaler 
med ett ofta eftersatt renoveringsbehov. Gränshandeln har mot denna 
bakgrund inte sällan farit med ett skamfilat rykte, samtidigt som åskå-
dare sett tecken på goda förtjänstmöjligheter hos de som varit engagerade 
inom den.

Fotograf: Sune Berger
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Handel och flöden av varor och människor över riksgränsen mellan 
Norge och Sverige har pågått under lång tid. Timmerhandel där svenska 
bönder sålde timmer eller avverkningsrättigheter till norska sågverk 
under industrialiseringens tidiga år är ett exempel. Norska entreprenö-
rer och riskkapitalister som etablerade pappers- och massabruk på den 
svenska sidan av gränsen vid tiden för det förra sekelskiftet utgör ett 
annat. Ett tredje exempel är de många svenskar som tog sig över riks-
gränsen för att söka sig en bättre utkomst i Kristiania (nuvarande Oslo) 
under 1800-talets senare hälft. I modern tid kan vi urskilja två ström-
mar där den första länge innebar att svenskarna reste till Norge för 
att handla vissa livsmedel där särskilt margarinet intog en betydande 
roll.  Den andra strömmen går i omvänd riktning och blev en realitet 
efter den svenska kronans devalvering hösten 1982 då det blev lönsamt 
för norrmännen att genomföra handelsresor. Det är på sätt och vis en 
fortsättning på den senare strömmen av varor och resenärer som vi 
idag med emfas ser utfallet av och en fortsättning på i de västsvenska 
gränsbygderna.

Sedan början av 2000-talet har det skett en kraftig tillväxt i handeln 
över riksgränsen mellan Norge och Sverige. Nya försäljningsrekord har 
satts årligen ( Jordbruksverket, 2006; SCB, 2006, 2008; Handelns utred-
ningsinstitut, 2010). Det synliga resultatet av den växande gränshandeln 
är nya köpcentra på den svenska sidan av riksgränsen i närheten av 
de tre största gränsövergångarna vid Nordby utanför Strömstad (E6), i 
Töcksfors (E18) och Charlottenberg (Rv61). 

Resultat
I jämförelse med såväl Värmland som Sverige och Norge i sin helhet är 
det en större andel av de yrkesverksamma som arbetar inom handeln 
i Eda och Årjäng. Detta förhållande återspeglar gränshandelns stora 
betydelse på den lokala arbetsmarknaden i gränsregionen. Även antalet 
sysselsatta inom industrin i Eda och Årjäng är relativt sett fler än i länet 
och riket som helhet.
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Figur 1. Andelen sysselsatta fördelade på respektive näringsgren och region 
2008.

Som nämnts tidigare har antalet anställda inom detaljhandeln inom de 
två utvalda kommunerna ökat kraftigt under perioden 2002 till 2007, 
vilket visas i figur 2. År 2007 arbetade 571 personer inom handeln i Eda 
och 696 personer i Årjäng. Under den redovisade femårsperioden 2003-
2007 har sysselsättningen ökat med cirka 30% i denna sektor i de aktuella 
kommunerna. Detta kan kontrasteras mot utvecklingen inom industrin 
som istället uppvisar en nedgång på ca10% under samma period.

Figur 2. Antalet sysselsatta inom detaljhandeln i Eda och Årjäng åren 
2003-2007.
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Mot bakgrund av den stora sysselsättningsökningen inom detaljhan-
deln är det intressant att närmare undersöka var de personer som 
arbetar inom denna sektor bor. De flesta anställda inom detaljhandeln 
i Eda och Årjäng bor i samma kommun som sin arbetsplats, men det 
finns också många pendlare, eller åtminstone personer som är folk-
bokförda långt ifrån sina arbetsplatser. Det föreligger emellertid vissa 
skillnader mellan kommunerna. Under 2007 bodde till exempel 66,4%  
av de sysselsatta inom handeln i Eda i samma kommun och 27,6% av 
de handelsanställda i Eda bodde i Arvika, som tillhör samma arbets-
marknadsregion. I Årjäng bor och arbetar 74,8% av arbetstagarna i 
samma kommun. De allra flesta som arbetar inom detaljhandeln i de 
två utvalda kommunerna bor och arbetar i samma kommun, men det 
finns också ett antal inpendlare som till exempel bor i de närliggande 
kommunerna Arvika, Bengtsfors, Säffle, Torsby och Åmål.

Figur 3. Antal sysselsatta inom detaljhandeln i Eda och Årjäng boende utanför 
Värmland och Västra Götaland 2002 och 2007.

I figur 3 framkommer var de som arbetade inom handeln 2002 res-
pektive 2007 och inte bodde i Värmland eller Västra Götaland hade 
sin bostadsort (länsvis). De boende i Västra Götaland och Värmland 
har tagits bort i syfte att tydliggöra gränshandelns effekter på inpend-
ling från regioner långt från Eda och Årjäng. Antalet pendlare sjunker 
med ökande avstånd från arbetsplatserna, men detta mönster avbryts 
tillfälligt när det gäller Stockholm där den största andelen långpendlare 
bor. Värt att notera är att under perioden 2002 till 2007 har en kon-
centrationstrend ägt rum, vilket återspeglas genom en förstärkt andel 
människor som lever och arbetar i samma län (kommunen). Detta kan 
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också uttryckas som att det är färre som långpendlar till arbetsplatser 
inom handeln i Eda och Årjäng 2007 än 2002 samtidigt som det alltså 
är fler som arbetar inom handeln. Detta kan förklaras av åtminstone 
två förhållanden, nämligen att en stor del av ökningen inom branschen 
har skett genom rekrytering av personer som bott i de aktuella kommu-
nerna samma år som de började inom handeln eller att långpendlarna 
har flyttat till samma kommuner som sina arbetsplatser. Man kan dock 
fråga sig om det här finns statistikfel av samma typ som när man mäter 
regionförstoring, nämligen att unga flyttare är mantalsskrivna i tidigare 
bostadskommuner. Detta hindrar dock inte att det kan finnas utrymme 
för en viss långpendling från grannlänen.

Generellt dominerar unga kvinnor arbetskraften inom detaljhandeln 
i Eda och Årjäng och de flesta av dem är mellan 19 och 30 år. Bland 
de anställda är ca 42% män och 58% kvinnor ett förhållande som i 
stora drag liknar handeln i Sverige som helhet. För att identifiera en 
möjlig pågående omstrukturering, är det av intresse att observera, inte 
bara det geografiska ursprunget /bosättningsmönstret av och för de 
anställda inom detaljhandeln, utan även undersöka från vilka andra 
ekonomiska sektorer de verkat inom innan de börjat inom handeln i 
Eda och Årjäng. 

I figur 4 visas antalet anställda fördelade på respektive sektor över tid 
för de som arbetade inom handeln i Eda och Årjäng 2007 men inte 
något av de andra åren. Siffrorna visar således antalet övergångar mel-
lan olika sektorer för dem som arbetar inom handeln under 2007 och 
svarar i vid mening på frågan; i vilka branscher jobbade de innan de 
började i handeln? Det totala antalet anställda var 1267 personer år 
2007 och av dessa hade 340 personer inte arbetat inom handeln men 
i någon av branscherna som framgår av figur 4. Utöver dessa personer 
finns ett okänt antal individer som inte haft ett arbete i Sverige innan 
utan haft handeln i Eda och Årjäng som ett insteg på den svenska 
arbetsmarknaden. Dessa individer kan uppgå till ca 300 personer.
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Figur 4. Antalet sysselsatta fördelat på respektive bransch som de arbetade inom 
innan de började inom handeln under perioden 2003-2007.

Avslutande diskussion
Resultaten av analyserna visar att (gräns)handelns betydelse för arbets-
marknaden i Eda och Årjäng har ökat kraftigt under senare år samtidigt 
som sysselsättningen inom tillverkningsindustrin har minskat. Det 
finns sålunda bevis för att en omfattande strukturell omvandling av 
ekonomin och den lokala arbetsmarknaden ägt rum. Denna omvand-
ling omfattar en förskjutning av sysselsättningen från tillverkning och 
traditionella basindustrier till olika typer av tjänsteverksamhet där 
framförallt detaljhandeln utmärker sig. Under femårsperioden mel-
lan 2002 och 2007, har andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin 
minskat med cirka 10%. Under samma period uppvisar detaljhandeln 
däremot en uppgång på cirka 30% med avseende på antalet sysselsatta.  
En sådan uppgång är i det lokala sammanhanget utanför storstadsregio-
nerna ett exempel på mycket ovanliga siffror, något som understryker 
den exceptionella utvecklingen i de västsvenska gränstrakterna.5 

Nedgången inom industrin har emellertid endast delvis inneburit att 
arbetskraften förflyttat sig till den växande detaljhandelssektorn, och 
även om sådana mönster kan upptäckas i det presenterade materialet 
är det, möjligen mer oväntat, flöden från den offentliga sektorn (t.ex. 
hälso- och sjukvård, socialt arbete etc.) som särskilt framträder.  

5 Värt att notera är att data i föreliggande framställning gäller fram till 2007 och att handeln i 
Eda och Årjäng expanderat ytterligare varför det finns skäl att tro att siffrorna fram till 2010 
är än mer anmärkningsvärda.
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Arbetskraftens övergång från tjänster inom den offentliga sektorn till 
detaljhandeln är emellertid inte så förvånande eftersom båda sekto-
rerna framförallt sysselsätter kvinnor. I vilket fall som helst indikerar 
övergången från offentlig sektor till den privata detaljhandeln att en 
konkurrenssituation om arbetskraften är en realitet. Lokala insatser 
kan därmed komma att krävas för att dels upprätthålla attraktionskraft 
inom offentlig sektor och dels sörja för att detaljhandelns arbetskrafts-
försörjning inte störs. 

Tidigare forskning har visat att ekonomiska omstruktureringspro-
cesser som orsakat en förändrad balans mellan könen på de lokala 
arbetsmarknaderna komplicerar olika intermediärers, till exempel 
Arbetsförmedlingens, arbete. Särskilt svårt kan det vara att styra arbets-
kraft från en bransch till en annan. Män som tidigare arbetade i till 
exempel tillverkning och skogsbruk har varit ovilliga att börja arbeta 
inom äldreomsorg och andra yrken som traditionellt utförs av kvin-
nor. Men i jämförelse med industrin har den offentliga sektorn inte 
uppvisat någon större våg av uppsägningar och därför inte i lika hög 
utsträckning genererat en hög arbetslöshet, något som inneburit att 
personer som arbetar inom den offentliga sektorn inte varit tvungna 
att söka nya arbetstillfällen. Om denna trend fortsätter, kommer de 
aktuella kommunerna att behöva hantera en arbetskraftsbrist inom en 
inte alltför avlägsen framtid. Värt att notera är att den växande gräns-
handeln förmått att attrahera arbetskraft långt utanför Eda och Årjäng.

De lokala arbetsmarknaderna i gränsregionen har påverkats av den 
växande gränshandeln, men sårbarheten i detaljhandeln bör också 
poängteras. Den framgångsrika handeln på dessa platser är i stor 
utsträckning beroende av faktorer som ligger långt bortom lokal styr-
ning och kontroll. Till exempel kan förändringar i lagstiftningen på 
nationell nivå eller EU-nivå mycket enkelt förändra dagens affärsmöj-
ligheter till stora svårigheter. En stor brist i dessa platser som motorer 
för hållbar lokal ekonomisk tillväxt är avsaknaden av ett lokalt ska-
pande av kunskap i dessa företag. Innovation och lärandeprocesser 
inom sektorn sker i huvudsak någon annanstans och den nuvarande 
verksamheten kan därför lätt flyttas om förhållandena ändras.
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Studiens forskningsmetoder  
– surveyundersökningar,  
intervjuer och observationer 
Eva Olsson

Kommunerna Eda och Årjäng
I gränskommunerna Eda och Årjäng finns i ett historiskt perspektiv 
inslag av såväl bruksorter som småföretagsorter med mer eller mindre 
starka inslag av självägande bönder som drabbats hårt av strukturratio-
nalisering. Båda kommunerna har dock genomgått en kraftig tillväxt 
som i hög grad kan relateras till gränshandeln och de köpcentrum som 
byggts med framförallt norskt kapital. Det geografiska läget invid riks-
gränsen och närheten till den expansiva Osloregionen antas här spela 
en avgörande roll. Det finns vidare anledning att anta att de ekono-
miska förändringarna drivit fram ett socialt tryck när befolkningen på 
kort tid gått från arbetslöshet till en expansiv arbetsmarknad, vilket på 
sikt bör förändra både befolkningsstruktur och tätorternas utformning. 
Utgångspunkten i projektet har därför varit att de ekonomiska föränd-
ringarna och den lokala utvecklingsdynamiken i hög grad drivits fram 
av ”verkligheten själv” genom människors sociala samspel och geogra-
fiska interaktion, där det sociala kapitalet antas spela en avgörande roll. 
Därför kan det antas att regelverk, offentlig planering och olika offent-
liga insatser spelat en underordnad roll.

Metoder och återföring av resultat
Såväl kvantitativa som kvalitativa metoder har använts i projektet. Både 
survey-undersökningar, intervjuer och observationer har alltså använts. 
Två surveystudier har genomförts: Liv & Hälsa 20086 samt en special-
survey riktad enbart till arbetspendlare i Årjäng och Eda i form av en 
totalstudie (se bilaga 2).7 Intervjuer har utförts med representanter för 
kommunala, landstingskommunala och statliga myndigheter samt med 
lokalbefolkning, anställda inom handel och service och med handelns 
kunder i båda kommunerna. 

6 Liv & Hälsa 2008 är en surveystudie som utförs av Landstinget i Värmland i samarbete 
med landstingen i CDUT län. Studien har utförts vid tre tillfällen, 2000, 2004 och 2008.  

7 Studien har genomförts i samarbete med SCB.
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Observationer har utförts i olika typer av lokala, offentliga miljöer som 
t.ex. köpcentra, andra typer av affärscentra och bostadsområden. Det 
har visat sig vara ett intressant tillvägagångssätt att kombinera olika 
metoder. Det har resulterat i ett intressant dataunderlag som gett möj-
ligheter att kombinera olika typer av data i analysen vilket ger både 
djup och bredd (intervjuguide och enkät till pendlare finns som bilaga 
1 och 2). 

Resultaten har börjat föras tillbaka till respektive kommuner, dels 
genom redovisningar vid t.ex. kommunfullmäktigesammanträden, dels 
genom avrapportering via Liv och Hälsa 2008 (se Kalander Blomqvist, 
Janson & Starrin, 2008).

Det insamlade materialet och fältarbetets roll för studien
Datainsamlingen i form av fältarbete i de två kommunerna Eda och 
Årjäng har skett tillsammans med studenter från Karlstads universitet. 
Fältarbetet har bestått i intervjuer och observationer, som genomför-
des hösten 2007 i Eda kommun och hösten 2008 i Årjängs kommun. 
Innan studenterna engagerades i fältarbetet gjorde forskargruppen för-
beredande fältstudier i kommunerna, i form av både intervjuer och 
observationer. De intervjuer som genomfördes gjordes med ett antal 
utvalda nyckelpersoner inom olika offentliga verksamheter i kommu-
nerna samt med lokala politiker i styrelser och nämnder. Observationer 
gjordes genom besök i köpcentra, kommuncentra och bostadsområden 
i de två kommunerna. Den typ av observationer det var frågan om här 
var inte regelrätta deltagande observationer, vi återkom till exempel 
inte vid flera tillfällen och vi deltog inte i något särskilt sammanhang 
på fältet (jfr Fangen, 2005). Våra roller som observatörer kan närmast 
beskrivas som ”observatör som deltagare” (Gold 1958), eftersom vi 
gjorde ett enskilt besök i det specifika sammanhanget, enbart för att 
se vad som pågick, vilka människor som befanns sig där, hur byggna-
der och landskap såg ut och så vidare. Vi deltog inte som kunder på 
köpcentret, tvärtom, vi samtalade med både kunder och anställda och 
redogjorde då för att vi var forskare på besök. När vi senare genomförde 
observationer och intervjuer tillsammans med studenter uppmanades 
studenterna däremot att försöka göra både observationer som enbart 
observatörer samt observationer som deltagare, för att de skulle få träna 
olika sätt att utföra observationer. 

Det inledande fältarbete som utfördes av forskargruppen hade funktio-
nen att det gav tillträde till fältet samtidigt som fältet synliggjordes för 
oss (jfr Fangen, 2005). Vi kunde bilda oss en uppfattning om miljön i 
de två kommunerna, och få en bild av den materiella verklighet som 
skulle studeras (jfr Fangen, 2005).
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Fältarbetet tillsammans med studenterna skall strax beskrivas, men 
först skall vi nämna något om de premisser som gällde. Studenterna 
förbereddes genom undervisning i både metod och bakgrunden till 
forskningsprojektet. De tränade intervjuteknik och observationstek-
nik, samt deltog i gruppövningar av olika slag, och undervisades i 
forskningsetik. 

Fältarbetet genomfördes under två dagar i Eda och under en dag i 
Årjäng. Vid fältarbetet deltog studenternas aktuelle kurslärare samt 
forskargruppen. Resor till och från de studerade kommunerna företogs 
gemensamt i abonnerad buss.

Studenterna utförde även intervjuer, dels med nyckelpersoner vid olika 
myndigheter, dels med kunder och kommuninvånare. Intervjuerna 
genomfördes med hjälp av olika intervjumanualer beroende av inter-
vjuperson (se bilaga 1).

Totalt har närmare 170 personer intervjuats och ett 40-tal nedskrivna 
observationer genomförts i projektet. Av dessa har 15 intervjuer i form 
av gruppintervjuer genomförts av forskargruppen. Totalt har 38 inter-
vjuer gjorts med lokala politiker och tjänstemän, 76 intervjuer med 
lokalinvånare och 54 intervjuer med kunder. Antalet intervjuer fördelar 
sig ganska jämnt mellan de båda kommunerna. Dock har färre kundin-
tervjuer genomförts i Årjäng vilket beror på att fältarbetet genomfördes 
under en dag där i jämförelse med två dagars fältarbete i Eda. 

Fältarbetet i praktiken 
Nedan följer nu en beskrivning av hur fältar-
betet tillsammans med studenterna gick till. 
Vi har valt att använda fältarbetet i Eda som 
exempel, men kunde lika gärna använt fältar-
betet i Årjäng. Fältarbetet har nämligen sett 
i stort sett likadant ut i de båda orterna, för-
utom att vissa skillnader alltid uppstår. Det var 
till exempel olika studentgrupper som deltog, 
och vi tillbringade bara en dag i Årjäng medan 
vi använde två dagar för arbetet i Eda. Syftet 
med de båda fältstudierna var emellertid det 
samma och metoder och tillvägagångssätt var 
också de samma. Här kommer alltså nu en 
beskrivning av fältarbetet i praktiken:

Vi anlände till Charlottenberg i Eda en mulen morgon i november 
2007 tillsammans med ett 40-tal studenter från socionomprogrammet 
på universitetet i Karlstad. Det var studenternas första termin på pro-

Fotograf: Sune Berger
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grammet och det hade varit en intensiv tid med förberedelser, inläsning 
och praktisk metodträning för både dem och oss lärare. Vi åkte i en 
abonnerad buss till Eda och under bussresan passade vi på att förbe-
reda oss ännu lite mera. Svante Karlsson berättade om Eda kommun 
och dess historia. Han drog också några anekdoter om och från trakten. 
Stämningen i bussen var uppsluppen och förväntansfull.

På väg till Charlottenberg släppte vi av en grupp studenter i Åmotfors 
då de skulle utföra intervjuer och observationer där. Bland annat hade 
de avtalat träff med en grupp pensionärer som skulle intervjuas.

Vi kom till köpcentret i Charlottenberg 
strax före öppningsdags och slogs omgå-
ende av att det var så stilla. Studenterna 
gick sedan i redan innan organiserade 
grupper till sina olika observations- och 
intervjuområden. Några grupper gick 
in på köpcentret för att intervjua och 
observera – vad pågår här inne egentli-
gen? Vilken uppfattning om köpcentret 
har de som handlar här och vad vet de 
om kommunen? Några grupper gick 
ut ”på samhället” för att undersöka 
samma förhållanden där. Andra grup-
per gick till i förväg bokade intervjuer 
med ”nyckelpersoner” inom polis, skola, socialtjänst med mera. Studen-
terna hade med sig intervjumanualer som skulle användas och som de 
tränat på att använda. De hade dessutom tillåtelse att lägga till egna frågor 
och hade uppmuntrats att inte dra sig för att fråga och prata om sådant 
som väckte deras intresse. 

Studenterna genomförde observationer och intervjuer både på köpcen-
tret och i Charlottenbergs centrum. De studerade bland annat cafélivet 
på Källmans konditori i Charlottenbergs centrum och förvånades över 
den markant förekommande försäljningen av tobak. De lade också märke 
till att man både kunde köpa sprit och spela Jack Vegas-spel. Studenterna 
noterade vidare att en del butiker bara tog norska betalkort. I andra buti-
ker fanns möjlighet att betala med svenskt kort, men kortenheten för 
de svenska korten fick plockas fram från ett undangömt ställe under 
disken när den skulle användas. Av de intervjuer som genomfördes fick 
studenterna veta att kunder oftast tyckte att de fick bra service, men att 
lokalinvånare såg en del bekymmer med att handeln expanderat så otro-
ligt. Att norrmän driver upp huspriserna genom att de köper fritidshus 
eller vanliga villor i trakten är ett exempel på ett sådant bekymmer. 

Fotograf: Sune Berger
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Ett par av studenterna hade bestämt sig för att ta sig till Charlottenberg 
på egen hand och dessutom bo kvar på hotell över natten eftersom vi 
skall fältarbeta även nästa dag. En av dem, Hanna Pollari, sätter ord på 
sina upplevelser och intryck i sin fältrapport ”Fältrapport från Charlot-
tenberg” (Pollari 2007, opublicerat material). Genom hennes berättelse 
förstår vi att de övernattande studenterna fått både se och höra mer än 
oss andra – kanske skulle vi ha övernattat också!

Nedan följer ett utdrag ur Hanna Pollaris fältrapport:

Vi övernattar på ett billigt motell. Motellet verkar främst vara till för lastbilschauf-

förer som ideligen rullar ut och in i bilar med stora motorer, vilket medförde att 

min nattsömn inte blev alltför angenäm. Äter en spartansk frukost på kantslaget 

porslin. Precis när jag tagit sista klunken av mitt te kommer två karlar fram till 

vårt bord: 

-Är det ni som är här och intervjuar folk till den där forskningen?

-Jo, det stämmer nog svarar vi. 

-Ni kan gärna intervjua oss, vi har massor att säga om detta.

Innan de börjar prata vill de göra helt klart för oss, att om vi är sponsrade av Olav 

Thon, vill de inte vara med. Vi lugnar dom med att vi bara är neutrala studenter 

som ingår i ett forskningsprojekt. Jag börjar förstå hur laddat det här ämnet 

verkligen är för bygdens människor.

En av karlarna har egen firma och har inte påverkats personligen av att köpcen-

tret byggdes, inte mer än att de ska bygga en bensinmack ett stenkast från hans 

hus. Det verkar inte vara något problem, för han skojar och säjer att han bodde 

i skogen förr, men nu plötsligt i centrum. Men han blir snart allvarlig och börjar 

hett diskutera köpcentret. Han poängterar att de som arbetar där, inte kommer 

från Eda och att skattepengarna går till andra kommuner. 

– Dom som jobbar där kommer aldrig att flytta hit heller, för det är så hutlösa 

bostadspriser. Det har skett massbyggen för ofantliga miljoner i Charlottenberg 

som kommunen bara pumpat in pengar i, men där bor det bara inflyttade norska 

pensionärer. Jag tror ingen som jobbar på köpcentret bor i de nya lägenheterna 

säjer han, och hur skulle dom ha råd till det, på dessa deltidslöner de har? 

– Norrmännen flyttar till Sverige för att gynnas skattemässigt, skatteflykt kallas 

det. Du kan ta bankchefen i Eidsvoll han har bosatt sig här… man kan undra 

varför? Sen blir de gamla, då ska de belasta vår sjukvård och äldreomsorg.

Mannen har försökt med hjälp av de andra företagarna, att hitta fakta och statistik 

kring arbetsmarknaden i Eda. De tror att kommunen tillsammans med arbetsför-

medlingen mörkar information. Enligt mannen har Eda kommun låga siffror sett till 

arbetslöshet men Handelskammarens beräkningar visar, menar han, att Eda har 

en sysselsättningsgrad liknande den i Pajala och andra norrlandskommuner.  Den 
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är mycket låg och han anser att det är sysselsättningsgraden som är den viktiga.  

– Det kvittar ju om man har ett arbete, om man inte kan försörja sig på det, 

resonerar han.

 Ja, det är ju svårt att förneka. Jag kan sedan på Svenskt Näringslivs hemsida 

läsa att Edas företagare är de mest missnöjda i hela landet. Kommunen fick i år8 

jumboplatsen i Svenskt Näringslivs rankning.9

Den andre mannen som är lite mer lågmäld har kvar sin butik. Det går betydligt 

sämre för honom nu, speciellt kunder som gör impulsköp har i stort sett för-

svunnit. Vi undrar om han inte vill flytta ner till köpcentret till fler kunder men på 

det svarar han; 

–Flyttar du med dit så har du skägget i brevlådan. Thons kontrakt kommer du 

inte undan. Går det dåligt är det bara att gå i konkurs, det kommer du inte ifrån. 

Det fungerar inte att snällt gå och fråga om uppskov med hyran, det ger han 

blanka fasiken i. Fler och fler går  i konkurs. Jag känner en som har startat fem 

olika bolag för att klara sig där nere och nu har han kursat fyra av dom. Hyran 

är hög. Först ska du betala 7 % av bruttoomsättningen, sedan en hyra per kva-

dratmeter, plus att du måste betala för vaktmästeriet. Dessutom är du tvingad 

att ingå i annonseringen, det är en kostnad på ca 50 000 per år. Sedan är det 

personalkostnader, de skulle öka med 100 %. Det är ju öppet sju dagar i veckan 

och även på kvällar. Nej, aldrig jag skulle sätta mig i nåt sånt. Gudskelov är jag 

snart pensionär så jag behöver inte bry mig. 

Studenterna genomförde tillsammans med oss lärare/forskare två 
dagars fältarbete i Charlottenberg respektive en dags fältarbete i 
Årjäng, och examinerade sin kurs genom att sammanfatta intervjuer 
och observationer samt genom att skriva individuella fältrapporter. 
Studenternas intervjuer och observationer bildar tillsammans med fors-
karnas intervjuer och observationer det kvalitativa dataunderlag som 
följande analys och rapport utgår från. I sammanhanget bör påpekas 
att studenterna gjorde ett mycket gott arbete och att deras empiriska 
material i form av ljudfiler och skrivna sammanfattningar är av mycket 
god kvalitet.

Den resultatredovisning och analys som följer tar avstamp i frågeställ-
ningen; Hur kan livet i en gränskommun te sig för dem som bor och 
lever där?  

Närmare bestämt gäller frågeställningen som skall besvaras: Hur är det att 
arbeta och leva i en gränsregion som gått från stagnation till stark tillväxt?

8 2007
9 svensktnaringsliv.se
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De kvantitativa studierna
Vi har, som tidigare nämnts, även inhämtat kvantitativa data i pro-
jektet ”Regionförstoring på gränsen”. Det har vi gjort genom två 
enkätundersökningar, en större, Liv & Hälsa 2008, och en mindre, den 
så kallade gränspendlingsstudien av Årjäng och Eda. Liv & Hälsa 2008 
är en undersökning av människors hälsa och livsvillkor som utförs av 
flera landsting i samarbete. Studien har genomförts vid tre tillfällen, 
2000, 2004 och 2008. Deltagande landsting har varit Värmland, Upp-
sala, Sörmland, Västmanland och Örebro. Att studien genomförts vid 
upprepade tillfällen med jämna mellanrum ger goda möjligheter till 
jämförelser över tid samt till utveckling av olika frågebatterier (Kalan-
der Blomqvist, Janson & Starrin, 2009). I studien ställs frågor om 
befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.  Undersökningen 
genomfördes under våren 2008 i form av en postenkät som skickades 
till ett urval av 18-84 åriga värmlänningar. Den värmländska under-
sökningspopulationen omfattade 211 003 personer i den nämnda 
åldersgruppen 18-84 år. 

Bland dessa drogs ett slumpmässigt men stratifierat urval utifrån ålder, 
kön samt kommun. Stickprovsstorleken uppgick totalt till 11 900 per-
soner fördelat utifrån kön och ålderskategorier i de olika kommunerna. 
Urvalet omfattar 700 personer i varje kommun utom i Karlstads kom-
mun, där urvalet omfattar 1400 personer. 

Urvalsstudier innebär alltid en osäkerhet, men när urvalet genomförs 
enligt vetenskapliga principer och är tillräckligt stort, så är det fullt 
möjligt att generalisera resultat från studien (Djurfeldt, Larsson, & 
Stjärnhagen, 2006). Man skall emellertid vara försiktig med att dra slut-
satser om befolkningen på kommunnivå eftersom det faktiska antalet 
svarande i de olika svarsgrupperna här blir ganska litet. Studien har 
vidare en relativt låg svarsfrekvens, av de totalt 11 900 personer som 
fått enkäten har 6 475 personer besvarat densamma. Det innebär att 
svarsfrekvensen är 55 procent. För vidare diskussion om svarsfrekvens 
och bortfall hänvisas till originalrapporten Värmlänningarnas Liv & 
Hälsa 2008 (Kalander Blomqvist, Jansson & Starrin, 2009:18). 

I enkäten Liv & Hälsa 2008 fick projektet ”Regionförstoring på grän-
sen” tillfälle att lägga till ett frågebatteri om 24 frågor som endast 
berörde Värmland och värmlänningarna. Dessa frågor berörde lycka 
och välbefinnande, pendling, inställningen till hemkommunen samt 
eventuella planer på att flytta. Svarsfrekvensen i denna studie var i stort 
sett den samma som för studien i övrigt, en utförlig analys av svars-
frekvens, bortfall med mera ges i rapporten ”Värmlänningarnas Liv & 
Hälsa 2008” (Kalander Blomqvist, Janson & Starrin 2008). Rapporten 
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finns att hämta på Landstinget i Värmlands hemsida, www.liv.se. 

Resultatet av analysen av Regionförstoring på gränsens frågebatteri 
finns redovisade i tre kapitel i rapporten (Berger, 2009; Berger & Karls-
son, 2009; Olsson & Gottfridsson, 2009), samt i denna bok.

Under 2008 genomfördes också en separat enkätstudie som en total-
studie bland pendlare över riksgränsen till Norge från kommunerna 
Årjäng och Eda.  Som gräns för att anses vara pendlare sattes en dekla-
rerad inkomst i Norge på minst 50 000 kr under inkomståret 2007. 
Totalt uppfyllde 1 179 personer i de båda kommunerna kriteriet och 
tillsändes därmed frågeformulär. Undersökningen genomfördes i 
samarbete med SCB och svarsfrekvens för enkäten var 54,6 procent 
(N=644) (Se Gottfridssons kapitel). I enkäten ställdes bland annat frå-
gor om var i Norge den svarande arbetade, skäl till arbetspendling och 
hur pendlingen till Norge påverkar eventuell familj samt socialt liv och 
fritid. Enkätstudien redovisas i i kapitlet ”Gräset är grönare på andra 
sidan – att pendla till en arbetsplats i Norge” i denna bok. 

Samtliga enkätresultat har analyserats med hjälp av statistikpaketet 
SPSS.
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Gräset är grönare  
på andra sidan  
– att pendla till en  
arbetsplats i Norge 
Hans Olof Gottfridsson

Inledning
Arbetspendling till våra grannländer 
förekommer från samtliga kommuner i 
hela landet. Naturligtvis är antalet större 
i de svenska kommuner som har en gräns 
mot Norge, Danmark eller Finland.  
Mest frekvent är pendling till Norge och 
Danmark. Sammantaget visar siffror från 
2008 på knappt 21 000 utpendlare till 
Danmark och drygt 26 000 till Norge. 
Siffran har varit stigande under senare 
år. Däremot är inpendlingen till Sverige 
från Norge och Danmark marginell. 
(StatNord [a])

Av de omkring 26 000 som arbetspendlar till Norge kommer knappt 
hälften från Västra Götaland (6 497) och Värmland (5 151). I enskilda 
kommuner som exempelvis Strömstad, Årjäng och Eda har gränspend-
lingen stor betydelse för hushållens försörjning och utpendlarna utgör en 
betydande andel av den förvärvsarbetande befolkningen. (StatNord [a])

Beskrivning av studien
Under 2008 genomfördes en enkätstudie bland pendlare över riksgrän-
sen till Norge från kommunerna Årjäng och Eda i västra Värmland. 
Som lägsta inkomstnivå för att anses vara en gränspendlare sattes en 
deklarerad inkomst i Norge på minst 50 000 kr under inkomståret 2007. 
Totalt uppfyllde 1 179 personer i de båda kommunerna kriteriet. 

Fotograf: Carina Gottfridsson
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Undersökningen som gjorts är en totalundersökning och svarsfrekvens 
för enkäten är 54,6 % (644 personer). Bortfallsanalysen visar inte på 
några avgörande snedfördelningar som kan antas påverka resultatet i 
någon betydande riktning.

Årjäng och Eda kommuner – en liten del av Norge…
Vid en jämförelse mellan Årjäng och Eda kommuner är likheterna 
många. I båda fallen handlar det om mindre kommuner med en befolk-
ningsmängd på knappt 10 000 personer. Näringslivsstrukturen i de två 
kommunerna är också relativt likartad med över halva befolkningen 
sysselsatta inom antingen Natur- och varuproduktion eller Handel och 
restaurangnäring. Här ligger andelen sysselsatta inom dessa näringar 
i de båda kommunerna högre än såväl inom Värmland i stort lksom 
riket i allmänhet. Årjäng har enligt 2008 års siffror en sysselsättnings-
grad på 82 % och Eda 77 % (åldergrupperna 20-64 år).10 I båda fallen 
ligger siffrorna något högre än länet i stort (75 %). (StatNord [a])

Sett till befolkningens sammansättning har både Årjäng och Eda en 
relativt hög andel invånare födda i Norge. Det handlar om 18 % res-
pektive 11 %. Gruppen norrmän utgör den absolut största andelen 
utlandsfödda i båda kommunerna. (StatNord [b]) I båda kommunerna 
finns också tydliga norska inslag i allmänhet i form av exempelvis famil-
jeband över gränsen, norskt ägande av bostäder och näringar, turism 
och handel. Uppenbart är att, utan att exakta siffror för ovanstående 
förhållanden redovisas, det norska inslaget i de båda kommunerna är 
stort på många områden. 

Vem pendlar till Norge …
Totalt pendlar enligt den genomförda studien 535 Edabor över grän-
sen till Norge. Av dessa är nära tre fjärdedelar män (72 %). I Årjängs 
kommun finns 644 Norgependlare. Även där är arbetspendling över 
gränsen främst en verksamhet för män och fördelningen mellan könen 
är i stort den samma som i Eda kommun (77 %). Inga avgörande skill-
nader finns i könsfördelningen mellan vecko- och dagspendlare i de två 
studerade kommunerna. 

Ser man till pendlarpopulationens sammansättning utgörs den i Eda 
kommun nästan till hälften (46 %) av personer som är födda i utlandet. 
I stort sett samma andel av gränspendlarna saknar svenskt medborgar-
skap (45 %). I Årjängs kommun är 40 % av gränspendlarna födda i 
utlandet och 36 % har utländskt medborgarskap. 

10 Siffrorna inkluderar Norgependlarna.
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Även om uppgift om deras nationalitet saknas finns fog för antagandet 
om att dessa pendlare till allra största del är norrmän som flyttar över 
till den svenska sidan av gränsen, men jobbar i sitt gamla hemland. 

När det gäller gruppen veckopendlare är andelen svenskar högre än 
bland dagspendlare. De utgör här två tredjedelar av pendlarpopulatio-
nen sammantaget i de två kommunerna.

Sett till utbildningsnivå utgör personer med 2-årig gymnasieutbildning 
eller fackskola den absolut största gruppen gränspendlare (60 %). 

… och vart i Norge pendlar man?
En överblick av utpendlingen från Eda och Årjängs kommuner baserat 
på 2008 års siffror visar att gränspendlingen till Norge utgör en viktig 
del av försörjningen för många hushåll i de båda kommunerna. Ande-
len av den sysselsatta befolkningen i dess helhet som pendlar till Norge 
i det två kommunerna är ca 14% vilket är högst i landet (Ørbeck m. 
fl.). Sammantaget utgör Norgependlingen nära 42 % av Edas totala 
utpendling och 62% av Årjängs (StatNord [a] ). 

Främsta pendlingsorter i Norge för boende i Eda är Oslo (10 %), 
Eidskog (8,5 %) och Kongsvinger (8,5 %). För boende i Årjäng är de 
vanligaste utpendlingsorterna Eidsberg (17 %), Oslo (15 %) och Marker 
(4,5 %). För Årjäng utgör inpendling till kommunen från Norge ingen 
stor andel. Till Eda finns däremot en mindre andel norska inpendlare, 
huvudsakligen från Eidskog (3 %). (StatNord [a]) 

Att notera är att Årjäng är den enda svenska kommun som ingår som 
en del i Oslos  lokala arbetsmarknad (Ørbeck m. fl., 2011). Denna 
studie visar specifikt att veckopendlare, oberoende av hemkommun, 
främst reser till Osloområdet (67 %).
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Arbetet i Norge
Med vad arbetar gränspendlarna i Norge? Tillverkning och utvinning, 
Byggverksamhet, Handel och kommunikation och Vård och omsorg 
är de vanligaste sysselsättningarna. Totalt är närmare fyra femtedelar av 
alla gränspendlare verksamma inom någon av dessa grenar (tabell 1). 

Yrke Andel (antal)
Tillverkning och utvinning 26 % (171)

Byggverksamhet 20 % (126)

Handel och kommunikation 19 % (125)

Vård och omsorg 14 % (89)

Finansiell verksamhet och 

företagstjänster
 8 % (53)

Offentlig förvaltning mm 3 % (17)

Personliga och kulturella tjänster 3 % (18)

Utbildning och forskning 3 % (19)

Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 % (14)

Energiproduktion, vattenförsörjning och 

avfallshantering
 0 % (1)

Okänt  1 % (9)

Totalt 100 % (644)

Tabell 1: Gränspendlarnas sysselsättning i Norge

När det gäller fördelning mellan män och kvinnor i olika yrkesbran-
scher följer gränspendlingen traditionella könsstrukturer. Män arbetar 
främst inom Tillverkning och utvinning (29 %), Byggverksamhet (28 
%) och Handel och konsumtion (21 %), medan kvinnor till största 
delen är verksamma inom Vård och omsorg (40 %).

Absolut vanligast är att man dagspendlar till sin arbetsplats i Norge 
fem dagar eller fler i veckan. Knappt en fjärdedel reser mellan en till 
fyra dagar i veckan. Veckopendling är mer sällan förekommande och 
knappt en fjärdedel av pendlarna gör detta. En liten grupp reser vid 
enstaka tillfällen över gränsen för att arbeta i Norge. (tabell 2) 

Intressant är att bland veckopendlare är arbete inom Byggverksamhet 
den absolut vanligaste sysselsättningen (53 %). Veckopendling är också 
vanligare bland gränspendlare än bland värmlänningar i allmänhet (14 
%) (Olsson & Gottfridsson, 2009).
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Frekvens Andel (antal)
5 dagar eller fler i veckan 43 % (224)

1-4 dagar per vecka 23 % (120)

Veckopendlar 23 % (118)

Enstaka tillfällen 4 % (16)

Annat upplägg 7 % (35)

Totalt: 100 % (513)

Tabell 2: Hur ofta pendlar du till din arbetsplats i Norge?

Få gränspendlare har sysselsättningen i Norge som bisyssla. Istället 
utgör arbetet i Norge huvudförsörjningen för hela 95 % av gräns-
pendlarna och totalt 81 % av dem jobbar heltid. Stabiliteten förstärks 
ytterligare av att den vanligaste anställningsformen bland gränspend-
lare är tillsvidareanställning (63 %). En mindre andel har projekt- eller 
visstidsanställning (4 %) eller är egna företagare (4 %). Knappt en tred-
jedel (28 %) av de svarande har angivit att de har ”Annan anställning”.11 
Inga avgörande skillnader finns i anställningsformer mellan vecko- och 
dagspendlare.

Sammanlagt 65 % av pendlarna har sin arbetstid förlagd till dagtid, 
medan 14 % arbetar skift. Mindre vanliga arbetstider inom popula-
tionen är kvälls- och nattarbete samt arbete enligt särskilt schema eller 
turordning. Omkring en fjärdedel av Norgependlarna arbetar regelbun-
det helger (26 %).

Vid en jämförelse mellan könen framkommer att andelen män med 
heltidssysselsättning bland pendlarna, liksom i en nationell studie (Sys-
selsättning, arbetstider och arbetsmiljö 2002–2003), är betydligt högre 
än andelen kvinnor (tabell 3). Vanliga skäl till deltidsarbete bland kvin-
nor sett till generella studier för hela landet är svårigheter att hitta ett 
heltidsarbete och viljan att ha tid att vara hemma och ta hand om 
barnen (Sysselsättning, arbetstider och arbetsmiljö 2002–2003). Båda 
dessa orsaker kan även i detta sammanhang vara relevanta förklaringar 
till skillnader i anställningsformer mellan manliga och kvinnliga gräns-
pendlare i studien.

Bland den minoritet av gränspendlarna som jobbar kvällar och nätter 
är andelen kvinnor (62 %) högre än andelen män (38 % ). Det är ett 
mönster som skiljer sig från statistik för arbetslivet i stort i Sverige (Sys-
selsättning, arbetstider och arbetsmiljö 2002–2003). 

11 Vilka anställningsformer som i praktiken gömmer sig bakom denna rubrik är här inte 
alltid känt. I flera fall har dock den svarande angivit olika anställningsformer som kan 
förstås som ”tillsvidareanställning”.
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Samma gäller för helgarbete (tabell 4). En trolig förklaring till varför 
gränspendlande kvinnor i högre grad än män regelbundet arbetar obe-
kväma arbetstider är att de i hög grad arbetar inom vården och att 
denna typ av arbetstider är vanligare där. 

Anställningsform Män Kvinnor Totalt
Heltidsanställning 77 % (320) 23 % (96) 100 % (416)
Deltidsanställning 28 % (27) 72 % (70) 100 % (97)

Tabell 3: Anställningsform och kön

Regelbundet helgarbete Män Kvinnor
Ja 18 % (63) 43 % (72)

Nej 82 % (286) 57 % (97)

Totalt 100 % (349) 100 % (169)

Tabell 4: Helgarbete och kön

Varför gränspendla till Norge? 
Varför arbetspendlar personer i Årjäng och Eda till Norge? Beror det 
på att man är överkvalificerad för den lokala arbetsmarknaden och vill 
hitta nya karriärsvägar? Är skälet att man är arbetslös och av försörj-
ningsskäl tvingas resa över gränsen? Svaret är i båda fallen nej.

I den genomförda studien om gränspendlingen i Årjäng och Eda är 
huvudskälet bakom pendlingen entydigt. Det handlar om att man kan få 
bättre betalt för att utföra samma jobb i Norge jämfört med Sverige (tabell 
5). Intressant att notera är också att drygt en tredjedel av Norgependlarna 
inte arbetar i samma bransch i Norge som hemma i Sverige (36 %). Här 
tolkas detta som ytterligare ett exempel på att inkomst är viktigare än 
yrkeskarriären. Av ekonomiska skäl tar man det som erbjuds, även om det 
inte ligger inom det egna yrket. Noteras skall att det visserligen i materialet 
finns exempel på individer som väljer att pendla till Norge för att man vill 
komma vidare i karriären, men att de är få till antalet (tabell 5).

Omkring en tredjedel av de svarande har uppgivit att de inte hade 
något arbete i Sverige innan de började arbetspendla till Norge (32 %). 
Trots det är arbetsbrist på hemorten som skäl för gränspendlandet ett 
ovanligt argument i sammanhanget (tabell 5). En förklaring till detta 
kan vara att få ett arbete inte uppfattas som ett huvudskäl för att börja 
pendla av de arbetslösa själva, utan att valet även för dem främst hand-
lar om att samma jobb ger bättre betalt i Norge jämfört med Sverige. 
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Anledning till pendling Andel (antal)
Jag har möjlighet att få bättre betalt i Norge för 

samma jobb som jag gör i Sverige

49 % (313)

Jag är utbildad för ett yrke jag vill arbeta med 

men som inte finns på bostadsorten

16 % (102)

Ingen möjlighet till försörjning finns på hemorten 13 % (84)

Annat 8 % (81)

Det är en möjlighet att komma vidare i karriären 3 % (17)

Det är en möjlighet till extrainkomster då och då 2 % (13)

Tabell 5: Den vanligaste anledningen till att arbetspendla till Norge

Gränspendling på gott eller ont?
Är gränspendlingen något positivt eller negativt för den enskilde? En 
mycket stor andel av de svarande uppfattar gränspendlandet som en 
frivilligt vald livsstil (79 %). En stor andel gränspendlare ser också 
pendlandet som en långsiktig lösning som fortfarande pågår fem år 
fram i tiden (74 %). Det senare ligger väl i linje med beskrivningen 
av de flesta pendlare som dagspendlare med fasta heltidsanställningar, 
snarare än tillfällighetsarbetare med ambition att då och då dra in extra-
inkomster till hushållet.

Totalt 91 % av de svarande uppger att de trivs bra eller mycket bra med 
att resa till en arbetsplats i Norge. Samma förhållande gäller i stort för 
både män och kvinnor. Att observera är att en mindre andel av vecko-
pendlarna (85 %) uppger att de trivs bra eller mycket bra med sitt arbete 
i Norge jämfört med dagspendlarna (93 %). Att veckopendlare i studien 
är mindre positiva till pendlandet än dagspendlare är relativt väntat och 
följer andra studier (se exempelvis Olsson & Gottfridsson, 2009).

Att utifrån detta beskriva pendling som en ensidigt positiv företeelse är 
dock inte helt okomplicerat. Hela 41 % av de som säger att de trivs med 
att pendla uppger också att de hellre skulle vilja arbeta på hemorten om 
förutsättningen för detta fanns. I hela populationen är andelen 44 %. 
Orsaken till detta framkommer inte genom studien men uppenbart finns 
hos många en dubbelhet inför pendlandet. Möjligen kan förhållandet för-
stås som att resandet är något man gärna slipper men att andra ”vinster” 
som pendlandet medför gör att totalsumman av ekvationen i slutändan 
trots allt blir positiv. Noteras skall att betydligt färre gränspendlare skulle 
vilja arbeta på hemorten även om möjligheten gavs jämfört med pendlare 
inom Värmland i stort. Bland dessa skulle hela 80 % vilja sluta pendla om 
möjligt (Olsson & Gottfridsson, 2009). Hur de gränspendlare som inte 
skulle vilja arbeta på hemorten ser på själva arbetsresan är här okänt, men 
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exempel finns i andra sammanhang på att resor till och från arbetsplatsen 
inte bara behöver uppfattas av pendlaren som en tidsförlust eller ekono-
misk börda utan också kan ses som något positivt i det att restiden kan 
utnyttjas till att exempelvis koppla av eller förbereda sig för arbetet/varva 
ner från arbetet (se exempelvis Lyons & Urry, 2005).

Gränspendling och det sociala livet
Hur påverkar gränspendlingen det sociala livet på hemmaplan? Generellt 
uppfattar gränspendlarna inte att ha en arbetsplats i Norge som negativt 
för deras sociala sitution hemma i Sverige. Endast knappt en fjärdedel 
(23 %) säger att pendlingen har en negativ inverkan på deras hemsitua-
tion. Inga avgörande skillnader finns i uppfattning mellan könen.

En faktor som vanligen inverkar på om man uppfattar att pendlandet 
har en negativ effekt på den sociala situationen hemma är tiden man 
är borta från hemmet, särkilt om man har familj (se exempelvis Ekstedt 
m.fl., 2001). Att ha yngre barn boende hemma antas i detta samman-
hang ytterligare förstärka det negativa i att veckopendla.  

Som tidigare beskrivits är olika frekvens av dagspendling den vanligaste 
formen av gränspendling och förekommer i två tredjedelar av fallen. 
Veckopendling utgör en fjärdedel av den totala gränspendlingen. 

En överväldigande majoritet av de svarande pendlarna är gifta eller lever 
i samboförhållanden (78 %). Här är relationen mellan dagspendlare och 
veckopendlare i stort sett den samma. Omkring hälften av de svarande 
pendlarna har barn som bor hemma. En tredjedel har barn som ännu 
inte nått tonåren och som bor hemma (tabell 6). Ser man separat till 
veckopendlare är andelen hushåll med barn yngre än 13 år och boende 
hemma betydligt lägre (17 %) jämfört med dagspendlarna (35 %).

Slutsatsen blir att civilståndet inte nämnvärt skiljer sig åt mellan de två 
här studerade pendlingsgrupperna. Däremot är yngre barn i hushållet 
bland de som veckopendlar ovanligare jämfört med dagspendlare. 

Har du några barn  
som bor hemma?

Andel (antal)

Ja, i åldern 0-5 år 16 % (98)

Ja, i åldern 6-12 år 15 % (94)

Ja, i åldern 13-17 år 15 % (95)

Ja, 18 år eller äldre 5 % (35)

Nej, har inga barn hemma 49 % (304)

Totalt 100 % (626)

Tabell 6: Antal barn i pendlarhushållen
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Tittar man på veckopendlarna visar det sig att bland denna grupp är 
det en något högre andel (28 %) som uppfattar att pendlingen har en 
negativ inverkan på deras sociala situation hemma i Sverige jämfört 
med dagspendlarna (20 %). 

Veckopendlare med yngre barn i hushållet uppfattar inte att pendlingen 
har en mer negativ inverkan på den sociala situationen i hemmet än de 
som inte har det. 

Tidigare har noterats att färre veckopendlarfamiljer än dagspendlarfa-
miljer har yngre barn i hushållet. Ett försiktigt antagande här är att valet 
att arbetspendla till Norge är ett ”frivilligt val” och de hushåll med barn 
som uppfattar frånvaron av i dessa fall främst pappan under längre 
perioder som negativ inte valt veckopendling. 

Resan till arbetsplatsen i Norge
Arbetspendling till och från Norge sker främst med bil. Totalt pendlar 
endast 5 % någorlunda regelbundet till sin arbetsplats med kollektivt-
trafik. En andel som ligger under genomsnittet för Värmland i dess 
helhet där kollektivtrafikens marknadsandel 2008 låg på ca 9 % (Värm-
landtrafik AB).12

Den genomförda studien visar att Norgependlarna är relativt okänsliga 
för kostnaderna att pendla. Nära tre fjärdedelar säger sig inte alls eller 
endast i låg grad påverkas av kostnaderna för resan vid sitt färdmedelsval. 
Få väljer med andra ord färdmedel efter billigaste pris vilket är en vanli-
gare strategi bland kollektivresenärer (se exempelvis Gottfridsson, 2007). 
Inte heller väderleksförhållanden, miljö eller trafiksäkerhet är i allmän-
het en viktig faktor bakom valet av färdmedel till arbetet (tabell 7).

Vad är de främsta hindrena för att resa kollektivt enligt pendlarna 
själva? Två avgörande hinder finns på området. Enligt en knapp fjär-
dedel av pendlarna är arbetspendling med kollektivtrafik i nuläget 
omöjligt eftersom kollektiva förbindelser saknas mellan deras bostad 
och arbetsplatsen i Norge. Hälften av pendlarna är också enligt egen 
utsago beroende av det egna hushållets bil i jobbet i Norge vid en eller 
flera tillfällen i veckan. Det senare är en hög andel i jämförelse med 
arbetstagare i allmänhet. 

Ett delvis överraskande resultat är att drygt hälften av pendlarna säger 
sig inte alls styras eller endast till låg grad styras av restiden vid valet av 
färdmedel för arbetsresan. 

12 Klargöras skall att talen inte till fullo är möjliga att jämföra dels beroende på att arbets-
pendling inte särskiljs från exempelvis skolpendling i Värmlandstrafiks statistik, dels 
beroende på att de använder sig av en beräkningsmodell där fordonskilometer mellan olika 
transportslag  utgör jämförelsegrunden.
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Vanligen är kort restid ett av de främsta argumenten att resa med bil 
istället för kollektivtrafik. Inte heller önskan om att vara flexibel är ett 
särskilt uttalat argument för färdmedelsvalet i den studerade populatio-
nen vilket även det är något som brukar vara ett viktigt argument vid 
färdmedelsval för bilåkare (tabell 7). (Se exempelvis Gottfridsson, 2007). 
Skall en övergripande slutsats dras av detta verkar förutsättningarna för 
att öka resande med kollektivtrafik, om de fysiska förutsättningarna 
ges för de delar av denna grupp som inte är beroende av bilen i sitt 
arbete, vara större än vanligt bland bilpendlare. En brasklapp är dock 
att valet att resa med bil istället för kollektivtrafik styrs av en mängd 
faktorer. Förutom enskilda individers preferenser och socioekonomiska 
förhållanden så har olika strukturella faktorer som arbetssituation och 
vilka stopp man gör under pendlingsresan, hushållets sammansättning, 
kollektivtrafikens utformning och individens kunskap om denna bety-
delse för valet av färdmedel vilket gör det svårt att förutsäga utfallet av 
olika satsningar att minska bilåkandet bland olika grupper av pendlare 
(Gottfridsson, 2007).

Fråga Inte alls I ganska  
låg grad

I gan-
ska hög 
grad

I mycket 
hög grad

I vilken grad påverkar 

kostnaderna ditt val 

av färdmedel?

56 % (295) 21 % (108) 13 % (67) 10 % (51)

I vilken grad påverkar 

restiden ditt val av 

färdmedel?

39 % (203) 12 % (61) 14 % (94) 33 % (169)

I vilken grad påverkar 

behovet av flexibilitet 

ditt val av färdmedel?

37 % (190) 12 % (63) 18 % (94) 33 % (169)

I vilken grad påverkar 

väderlek ditt val av 

färdmedel?

81 % (419) 11 % (58) 3 % (17) 5 % (24)

I vilken grad påverkar 

miljöhänsyn ditt val 

av färdmedel?

60 % (313) 26 % (132) 9 % (48) 5 % (27)

I vilken grad påverkar 

trafiksäkerhet ditt val 

av färdmedel?

55 % (288) 16 % (84) 13 % (68) 15 % (80)

Tabell 7: Vad styr ditt färdmedelsval till arbetsplatsen?
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En sammanfattning och några slutsatser
Gränspendling är i de två studerade kommunerna Årjäng och Eda ett 
viktigt medel för försörjning för många hushåll. Att gränspendla är 
dock inte lika vanligt bland kvinnor som män. Istället kan i mångt och 
mycket gränspendling, oberoende av om det handlar om dags- eller 
veckopendling, beskrivas som en i hög grad en manlig verksamhet. Till 
bilden av vem gränspendlaren är hör också att de flesta oberoende av 
pendlingsfrekvens har familj. En mindre andel har också yngre barn. 
Drygt en tredjedel av dagspendlarna har barn som ännu inte nått ton-
åren. Bland veckopendlarna är andelen knappt en femtedel. 

Liksom när det gäller arbetspendling inom Värmland sker mycket liten 
andel av resandet till och från jobben i Norge med kollektivtrafik. Orsa-
ken till detta är enligt pendlarna själva främst att en stor andel använder 
hushållets bil i sitt arbete eller att buss- och tågförbindelser saknas. 

I både Årjäng och Eda kommun finns ett tydligt norsk inslag bland 
invånarna. Ett klart resultat av studien är också att gränspendlarna i 
närmare hälften av fallen inte är svenskar som reser till Norge för att 
arbeta utan främst norrmän, bosatta på den svenska sidan av gränsen 
som pendlar ”hem” till Norge. Uppenbart är att finns, om man skärper 
fokus, två grundtyper av gränspendlare i studien - de som reser ”bort” 
och de som reser ”hem”.

Den vanligaste formen av gränspendling är någon form av dags-
pendling. Veckopendling är vanligare bland gränspendlare än övriga 
pendlare inom länet men utgör trots det endast knappt en fjärdedel av 
den samlade gruppen gränspendlare i Årjäng och Eda. Mycket få gör 
sporadiska resor över gränsen för att utföra tillfälliga arbeten och på så 
sätt bättra på sin ekonomi.13

Bland veckopendlarna är andelen svenskar högre än bland dags-
pendlarna. Veckopendlare i sin tur reser främst till arbetsplatser i 
Osloområdet för att arbeta inom byggbranschen. Dagspendlare förde-
lar sig på arbetsplatser i de närmaste grannkommunerna på den norska 
sidan av gränsen. De största norska inpendlingsorterna vid sidan av 
Oslo är för Årjängs del Eidsberg och för Edas del Eidskog. Vanligast 
bland dagspendlare är olika sysselsättningar inom Tillverkning och 
utvinningssektorn. 

Gränspendlarnas yrkesverksamheter följer traditionella könsmönster. 
Den minoritet av kvinnor som pendlar är främst sysselsatta inom Vård 

13 I undersökningen saknas inkomsttagare med lägre inkomst i Norge än 50 000 kr/år och 
eventuella svartarbetare. Här är troligen andelen tillfälliga gränspendlare högre. Den andel 
av totalen dessa utgör är osäkert, men antagandet är att de i förhållande till de här stude-
rade grupperna är få.
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och omsorg. Männen arbetar vanligen inom Tillverkning och utvin-
ning, Byggverksamhet eller Handel och konsumtion. 

De flesta gränspendlare, dags- som veckopendlare har arbetet i Norge 
som sin huvudsysselsättning. Vanligast är heltids tillsvidareanställ-
ningar med arbetstiden förlagd till dagtid. Liksom i Sverige i stort är 
fler kvinnor än män bland gränspendlarna deltidsanställda. Kvinnor 
bland gränspendlarna jobbar också, till skillnad från landet i stort, i 
högre grad än männen kvällar och nätter. Ett faktum som sannolikt kan 
förklaras av att många av dem jobbar inom Vård och omsorg.

Uppenbart är att ekonomiska skäl är främsta orsaken till att gräns-
pendla. Samma jobb ger bättre betalt i Norge jämfört med Sverige. 
De absolut flesta gränspendlare uppfattar också sitt pendlande som 
något de valt frivilligt och inte något som påtvingats dem. De ser också 
sin nuvarande livsstil som en långsiktig lösning och inte något som 
påverkar den sociala situationen hemma i Sverige nämnvärt negativt. 
Föga överraskande är fler veckopendlare mer negativa till sin situa-
tion än dagspendlare. Skillnaden är dock inte särskilt stor mellan de 
båda grupperna. En viss dubbelhet inför pendlandet kan dock spåras 
bland de svarande. Resultatet tolkas här som att även om effekterna av 
pendlingen i allmänhet upplevs som positiva så uppfattas inte själva 
resandet lika positivt. Färre gränspendlare än pendlare inom Värmland 
i allmänhet skulle dock vilja sluta pendla om möjligheten gavs.

En avslutande slutsats är att gränspendling liksom övrig pendling inte 
bör ses som en enhetlig företeelse. I materialet förekommer exempelvis 
skillnader i frekvens och avstånd mellan pendlare. Andra traditionella 
pendlingsindikatorer som kön, ålder, utbildning och så vidare är själv-
klart även de relevanta i studier av gränspendling. En specifik faktor att 
lyfta fram här är gränspendlarnas nationalitet. Två grupper blir då tyd-
liga. Det är norrmän bosatta i Sverige som pendlar ”hem” och svenskar 
bosatta i Sverige som pendlar ”bort”. Att dela upp dessa uppfattas här 
som en begreppsmässigt viktigt nyansering av gränspendlingen. Arbets-
resorna kan då förstås både i termer av svensk gränspendling in i Norge 
men också utvidgning av norrmäns pendlingszoner in på svensk sida 
av gränsen.

Slutligen kan konstateras att pendla från Sverige till ett arbete i Norge 
inte är ett ”gränslöst liv” utan i mångt och mycket det motsatta. Det 
samlade resultatet visar tydligt att den gränspendlartyp som vanligen 
får utrymme i media och människors medvetenhet – pendlare som 
då och reser över gränsen för att dryga ut vardagsekonomin – uppen-
barligen har mycket liten bäring på verkligheten. Motiven för att 
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gränspendla är entydigt ekonomiska, gräset är med andra ord grönare 
på andra sidan och samma arbete ger bättre betalt i Norge jämfört med 
Sverige. Dock handlar det inte om tillfälliga lösningar för att få extra 
tillskott till hushållskassan utan om stadigvarande anställningar i lång-
siktiga perspektiv. En mer korrekt beskrivning av gränspendlare är att 
de flesta inte i särskilt hög grad skiljer sig från övriga pendlare.  Att 
förutsättningen finns att resa över gränsen och öka sin inkomst är unikt 
för gruppen, men i övrigt har arbetet samma roll för dem som för yrkes-
verksamma inom liknande branscher med arbetsplats och boende på 
samma sida av gränsen. 
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I skuggan av den  
Norske Lykken  
– ambivalens, insiders 
och outsiders 
Eva Olsson

Inledning
Enligt en norsk studie är norrmännen ett lyckligt folk – de har ald-
rig varit så lyckliga som vid de senaste mätningarna fram till 2007 
(Hellevik, 2008). Norrmännen har fått svara på frågor om lycka och 
värderingar vartannat år sedan 1985 i en serie intervjuundersökningar 
som ingått i studien ”Norsk Monitor”, utförd av Synovate i Norge. 
Studien redovisas delvis i boken ”Jakten på den norske lykken”, skriven 
av statsvetaren Ottar Hellevik. Varför är då norrmännen så lyckliga, och 
”spiller” det över på den svenska sidan? Ja, delvis kanske. 

Norrmännens lycka kan enligt Hellevik knytas till den norska oljan 
som gett landet ett välståndslyft, men materiell lycka och lycka över att 
ha gott om pengar tycks emellertid på senare år ha bytts ut mot andra 
prioriteringar. Nu vill norrmännen värna om miljön eller hålla u-hjäl-
pen på en hög nivå, istället för att underhålla prylsamhället och den 
kapitalistiska konsumtionsekonomin. Samtidigt rapporterade norska 
NRK att 2009 års gränshandel skulle komma att överstiga 10 miljar-
der kronor. Köpcentren i Charlottenberg och Töcksfors hade enligt 
Helene Rødseth, dåvarande chef för båda centren, ökat omsättningen 
med sammanlagt 21 procent under första halvåret 2009. Hur skall vi 
tolka detta? Hellevik ger ett möjligt svar: Pengar skapar lycka om man 
har dem som trygghet och inte behöver använda alltför mycket av de 
pengar man har. 

De lyckliga, köpstarka norrmännen åker således över gränsen för att 
handla billigt. Inte bara livsmedel, alkohol och andra dagligvaror, utan 
också bilar och hus. 
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Norska kunder uppnår materiella mål med sina shoppingturer över grän-
sen14. Även Eda- och Årjängsbor uppnår materiella mål genom att korsa 
gränsen, men i deras fall genom att åka över till Norge för att arbeta. 
Norska löner är högre och det är det vanligaste skälet till arbetspendling 
över gränsen (Olsson & Gottfridsson, 2009; se även Gottfridssons kapi-
tel i denna antologi).  De svenska arbets- och gränspendlarna är också 
lyckliga, möjligen inte lika lyckliga som norrmännen, men i alla fall 
lyckligare än de värmlänningar som inte arbetspendlar alls (Olsson & 
Gottfridsson, 2009). Det finns dock troligen flera faktorer som påverkar 
arbetspendlarnas lycka, förutom den högre lönen i gränspendlarnas fall. 

Andra faktorer är enligt Olsson och Gottfridsson (2009) att arbetspend-
lare har mer intressanta arbeten jämfört med om de skulle arbeta i 
hemkommunen, samt att de har ett arbete som de är utbildade för. 
En mycket viktig faktor är också att de kan bo kvar i hemkommunen. 
När vi lägger samman dessa olika faktorer får vi en ganska god bild 
av vad som kan vara orsak till att arbetspendlare känner sig lyckligare 
än de som inte pendlar. Arbetspendlarna bor där de helst vill bo och 
har ett intressant och välavlönat arbete som de är utbildade för. Även 
om pengar har betydelse för lyckan (Hellevik, 2008), så är det troligen 
inte enbart den höga lönen det är frågan om. Det finns skäl att tro att 
platsbundenhet och möjligheten att bo kvar också har stor betydelse 
(Berger & Karlsson, 2009).  

14 Enligt Handelns Utredningsinstitut har nästan varannan norrman handlat i Sverige under 
2009. De norska kunderna handlar för drygt 2700 svenska kronor vid varje besök i 
Sverige och de lägger främst pengar på kött, godis, alkohol och tobak. Var i Sverige 
de norska kunderna handlat kan man inte se i den här studien, men man vet sedan 
tidigare att Värmland är populärt.  Fler än hälften av de tillfrågade norska kunderna 
åker mer än tio mil för att handla och i en ny undersökning skall man även ta reda 
på vart norrmännen åker. Enligt undersökningen är det dock inte enbart pris- och 
inkomstskillnader som driver gränshandeln, även om det är den mest betydande fak-
torn, även upplevelsen av att åka till en annan miljö är en viktig faktor.  I förhållande 
till de övriga nordiska länderna Danmark och Finland är dock Norge på grund av de 
stora prisskillnaderna det land som står för den största andelen av gränshandeln i 
Sverige. Det är bara ca 20% av den danska respektive den finska befolkningen som 
kommer till Sverige för att handla och de gör inte av med mer än ca 1000 svenska 
kronor per köptillfälle. (http://www.hui.se/Templates/SearchResult1.aspx?CMSSearc
hString=Nordisk+gr%c3%a4nshandel). 
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Livet på gränsen
Att vara platsbunden betyder att man är bunden till en särskild plats 
eller ort, emotionellt, ekonomiskt, socialt och/eller relationellt. Man 
har en relation till platsen som gör det mer eller mindre önskvärt eller 
möjligt att lämna den. Eda- och Årjängsbor tycks vara förhållandevis 
platsbundna, åtminstone finns det en uppfattning bland dem som 
intervjuats i de två kommunerna att det är så. 

En typisk Eda- eller Årjängsbo beskrivs som hemkär och bygdekär, 
som ovillig att lämna hemorten och ovillig att släppa in nyinflyttade 
i gemenskapen. Det är dock bara en av Eda- och Årjängsbons sidor. 
En annan sida är att han är öppen och skojfrisk, och intresserad av 
natur och miljö. Vi har att göra med en dubbelnatur om vi skall tro de 
intervjuade. Förhållandet till grannlandet i väster är också dubbelt. Av 
tradition så finns det i båda kommunerna både sociala och ekonomiska 
relationer mellan människor på var sin sida om gränsen. Att människor 
i Årjäng och Eda har släktingar i Norge är inte ovanligt, inte heller 
är det ovanligt med äktenskap över gränsen. Handel och ekonomiska 
transaktioner har också skett över gränsen sedan urminnes tider. Ibland 
till det ena landets fördel, ibland till det andra. Just nu är det Norge 
som drar fördel av den låga svenska kronan när det gäller handel och 
konsumtion medan Sverige drar fördel av Norges brist på arbetskraft 
och högre löner. 

Att vara anställd i Norge och bo på den svenska sidan är alltså inget 
ovanligt för Eda- och Årjängsbor, det har man gjort länge. Trakterna 
som gränsar till Eda och Årjäng, men som ligger på den norska sidan 
om gränsen, tillhör i högre grad Eda- och Årjängsbornas mentala karta 
(jfr Lithner & Weibull, 1999) än vad angränsande kommuner på den 
svenska sidan gör. Ovanlig är emellertid invasionen av norska kunder – 
det vill säga norska kunder med ovanligt stora plånböcker. Vi får höra 
från våra intervjupersoner att norrmännen kommer och ”beter” sig, 
vägrar stå i kö som vanligt folk, tränger sig fram och kör över lokal-
borna med sina kundvagnar inne på ICA. De köper upp husen också, 
och driver upp priserna så att lokalbornas söner och döttrar inte har 
råd att bjuda över. En av intervjupersonerna beskriver fenomenet på 
följande vis:

Om inte ungdomarna jobbar i Norge och tjänar pengar har 
de inte råd att köpa hus här … de får bosätta sig i lägenheter 
istället … (Äldre man boende i Töcksfors) 
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De norska invandrarna tar över bygden och tränger ut lokalbefolk-
ningen. Nya anekdoter om de norska grannarna sprider sig bland 
Eda- och Årjängsborna. ”Jeg skall ikke stå i kö jeg, jeg skall bare betale” 
är en sådan. Hur de norska kunderna kan bete sig beskrivs i många 
intervjuer och lokalbefolkningen förfasar sig över de norska grannarnas 
brist på hyfs:

Före köpcentret var det ju rena Clondike här på Storgatan. 
Lokalbefolkningen ville ju inte gå på Konsum en gång för då 
blev du nedtrampad och fick en kundvagn i mellangärdet eller 
nåt sånt där … (Medelålders man i Eda)

Anekdoter om de norska kundernas inköp sprider sig också – de hand-
lar nästan bara sprit, cigaretter och godis. 

Samtidigt finns de gamla, vanliga sociala 
relationerna kvar. Mormor som bor på 
andra sidan gränsen, svärföräldrarna eller 
en gammal faster. Ambivalensen inför det 
nya är stor. Norge har blivit storebror, och 
de norska grannarna är inte längre de fat-
tiga småsyskonen i den nordiska familjen. 
De norska satsningarna i bygden har gjort 
kommunerna beroende av grannarna 
på andra sidan gränsen. Även arbets-
pendlingen bidrar till beroendet. Om de 
Norge-anställda plötsligt skulle få gå hem 
skulle arbetslösheten stiga till oanade höj-
der, menar flera intervjuade personer. Det 
är inget önskvärt scenario. Kommunpoli-
tikerna har satt allt för mycket på ett kort, 
menar andra. De förlitar sig på Norge i 
allt för hög grad. Några intervjupersoner menar att numera är det bara 
norrmännen som har någon betydelse i kommunen. ”Vad vi som bor 
här tycker det är det ingen som bryr sig om” säger en intervjuperson.    

Vilken utveckling vill då den lokala befolkningen se i sina kommuner? 
Genom Liv och Hälsa studien får vi information om vissa intresse-
områden som kommuninvånarna prioriterar, se tabell 1.  I Eda ligger 
skola, äldreomsorg och hälsa/folkhälsa i topp av de områden lokal-
befolkningen vill att kommunens politiker skall prioritera. Därefter 
kommer sysselsättning, barnomsorg och miljö. Först på sjunde plats 
kommer näringsliv och först på nionde plats infrastruktur. 

Fotograf: Eva Olsson
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Hur viktigt är det att 
kommunen verkar 
för en utveckling 
inom:

Mycket vik-
tigt/Ganska 
viktigt i Eda

Mycket vik-
tigt/Ganska 
viktigt  
i Årjäng

Mycket vik-
tigt/Ganska 
viktigt  
i länet 

Skola 91% 91% 92%

Äldreomsorg 90% 90% 91%

Hälsa/Folkhälsa 90% 91% 91%

Sysselsättning 89% 90% 91%

Barnomsorg 89% 89% 88%

Miljö 88% 87% 91%

Näringslivet 88% 88% 88%

Fritidsverksamhet 82% 81% 85%

Infrastruktur 82% 78% 81%

Vuxenutbildning 74% 70% 71%

Kultur 57% 56% 60%

Tabell 1: Eda- och Årjängsbornas kommunala prioritering i jämförelse med 
länet i stort. 

Årjängsborna vill att äldreomsorg, skola och hälsa/folkhälsa skall prio-
riteras i första hand. Sedan kommer sysselsättning, barnomsorg och 
näringsliv och slutligen miljö, fritidsverksamhet och infrastruktur. De 
som besvarat frågan har prioriterat vuxenutbildning och kultur allra sist 
i båda kommunerna.

I den politiska debatten är det oftast näringslivet och sysselsättningen vi 
hör att de lokala kommunalpolitikerna vill satsa på. Även infrastruktur 
anses vara ett viktigt område. Kommunalrådet i Årjäng sa till exempel 
vid en intervju 2008:

… för jag får väl skäll ibland för att jag pratar så mycket om 
näringslivet … och driver dom frågorna hårt, men det måste 
man göra i grunden alltså, för vi hade aldrig fått en arbetsplats 
gratis här. Vi har hela tiden jobbat för att få dem. Och det är 
det som ger pengar till välfärden också.

I samband med det tog han också upp infrastrukturens betydelse, vägarna 
får inte vara dåliga till exempel. Politiken i Eda skiljer sig inte nämnvärt 
från politiken i Årjäng, det vill säga avseende vad de lokala politikerna 
vill åstadkomma. I båda orterna vill politikerna hålla arbetslösheten 
nere, satsa på näringsliv och infrastruktur. Hur kommuninvånarna i de 
två kommunerna vill prioritera skiljer sig inte heller nämnvärt åt enligt 
de svar som lämnats på Liv och Hälsa enkäten 2008. Däremot skiljer 
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sig Eda- och Årjängsbor från värmlänningen i allmänhet på särskilt tre 
punkter, intresset för miljö, fritidverksamheter och kultur är lägre hos 
Eda- och Årjängsborna. Edaborna har också något lägre intresse av att 
sysselsättningsfrågor prioriteras än värmlänningen i allmänhet, men det 
kan naturligtvis bero på att Eda haft låg arbetslöshet i flera år. Eda- och 
Årjängsbor skiljer sig också från värmlänningen i gemen på ytterligare 
en punkt, förtroendet för de lokala politikerna. Medan Eda-borna haft 
lägre förtroende för sina lokala politiker jämfört med värmlänningen i 
allmänhet har Årjängsborna haft avsevärt högre tankar om sina politiker 
(Denk, 2004, se även Starrins kapitel i denna antologi). 

Här har emellertid hänt något på senare år. Enligt Liv och hälsa enkä-
ten 2008 har nämligen Edabornas förtroende för sina politiker ökat så 
att det nu ligger i nivå med övriga värmlänningars, medan Årjängsbor-
nas förtroende för sina politiker sjunkit så att det inte längre är mer än 
någon procentenhet högre än andra värmlänningars (se även Starrins 
kapitel i denna antologi där utvecklingen redovisas i tabell 1).15 

Plats, identitet och självkänsla  
– en problematisering av tillhörighetens ambivalens
Vad är det då som utmärker livet på gränsen, och hur är det att leva och 
bo på gränsen? Här finns några återkommande teman som är intres-
santa att se närmare på. Plats spelar roll för identitet och självkänsla, 
plats spelar roll för hälsa och plats spelar roll för genusrelationer – 
det vet vi sedan tidigare (se t.ex. Berger & Karlsson, 2009; Kalander 
Blomqvist & Janson, (red.) 2005; Olsson & Gottfridsson, 2009). Men 
ett återkommande fenomen i de intervjuer som gjorts är att platsens 
betydelse, identitet och självbild samt könsroller, åtföljs av en återkom-
mande ambivalens. Den följande beskrivningen och analysen grundar 
sig på data som inhämtats genom både intervjuer, observationer och 
enkäter inom projektet ”Regionförstoring på gränsen”.16 Fokus ligger på 
kvalitativa data, det vill säga intervjuer och observationer.

15 19% av de Edabor som svarat på frågan om hur stort förtroendet för politikerna i kom-
munen var, hade svarat ”mycket stort/ganska stort”, medan 26% av Årjängsborna hade 
besvarat frågan på samma sätt. Detta jämfört med 25% av dem som besvarat frågan 
med ”mycket stort/ganska stort” i länet totalt. Jämfört med 2004 hade frågan besva-
rats på samma sätt av 8% av Edaborna respektive av 39% av Årjängsborna.

16 Intervju- och observationsdata har inhämtats i Eda under 2007 och i Årjäng under 2008. 
Intervjuer har genomförts med ett antal nyckelpersoner inom kommunala, lands-
tingskommunala och statliga verksamheter i båda orterna, med lokalinvånare och 
med kunder och köpmän inom handel och serviceverksamheter på båda orterna. 
Observationer har genomförts på allmänna platser som gator och samlingsplatser, 
i butiker mm. Enkätdata grundar sig på två surveyer, dels den omfattande Liv och 
hälsa-studien 2008, som utförts i samarbete mellan Landstingen i CDUST-län, dels 
en totalstudie i form av survey till alla arbetspendlare i Årjäng och Eda. 
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Människors behov av tillhörighet (Collins, 2004; Scheff, 1997) och hur 
dessa behov materialiseras kan beskrivas på olika sätt. De två begrepp 
som kommer att användas fortsättningsvis för att beskriva fenomenet 
tillhörighet är inbäddning och platsbundenhet.

Människor är inbäddade i sociala strukturer, organisationer och relatio-
ner. Inbäddning är ett begrepp som beskriver att människor kapslas in i 
ett nät av relationer som möjliggör eller begränsar deras handlingsmöj-
ligheter (Giddens, 1984; Granovetter, 2004; Löfgren, 1997; Mitchell 
& Lee, 2001; Wärneryd, 1995). Inbäddningen kan beskrivas som både 
social, ekonomisk och institutionell (Granovetter, 2004). Inbäddning 
kan också vara könad (Olsson, 2008). Det senare betyder att kvinnor 
och män kan vara socialt inbäddade på olika sätt. Män kan till exempel 
vara mer inbäddade i sitt arbete medan kvinnor kan vara mer inbäd-
dade i familjen (Olsson, 2008). Det leder till att män och kvinnor blir 
beroende av olika sociala relationer. Medan männen blir mer beroende 
av arbetsrelaterade relationer blir kvinnor mer beroende av släkt- och 
familjerelaterade relationer. Social och ekonomisk inbäddning kan 
vidare hänga ihop, betydelsen av ett arbete, en arbetsplats och kollegor 
är ett sådant exempel.

Platsbundenhet är ett annat begrepp som anknyter till inbäddning. 
Den socialt inbäddade kan också vara platsbunden i dess geografiska 
betydelse. Platsbundenhet i geografisk betydelse kan beskrivas som att 
vara bunden till en viss plats utifrån dess betydelse som geografiskt rum 
(Massey & Jess, 1995; Relph, 1976). Det geografiska rummet består av 
en viss natur, byggnader som ser ut på ett visst sätt, här talas en viss dia-
lekt eller ett visst språk med mera. Den geografiska platsbundenheten 
kan också innefatta bundenhet genom ägande av egendom som är plats-
bunden. Platsbundenhet har dock inte enbart en geografisk dimension, 
det har också en social och kulturell dimension. De båda begreppen 
tangerar här varandra – man kan till exempel tänka sig att individer är 
geografiskt platsbundna därför att de är inbäddade i särskilda, sociala 
relationer som har en kulturell grund, men även tvärsom. Människor 
kan till exempel vara inbäddade i sociala relationer till familj och släkt 
som en del av ett kulturarv (jfr Elias & Scotson, 1999:49). Det finns ett 
samband mellan familjestrukturen och den vikt som läggs vid familj- 
och släktrelationer, och strukturen på det samhälle där familjerna bor. 
Människor kan å andra sidan vara bundna till en viss geografisk plats 
genom ägande av jord, skog, byggnader eller annan egendom, vilket i 
sin tur leder till inbäddning i sociala relationer knutna till orten och 
egendomen. Så har till exempel enligt flera intervjupersoner varit fallet 
i Årjäng. 



Att människor är mindre platsbundna och mer rörliga idag än tidigare, 
är dock en vanlig iakttagelse (Wärneryd, Hallin, & Hultman, 1995), 
men samtidigt är det också så att rörligheten är ojämnt fördelad mellan 
både miljöer och grupper av människor (Löfgren, 1997). Att platsbun-
denheten minskat och rörligheten ökat är alltså mer påtagligt i vissa 
miljöer än i andra. Storstadsbor anses till exempel mer rörliga än lands-
ortsbor, och en högre utbildning tillika med en högre samhällsklass 
leder också till högre rörlighet än dess motsats. Bauman (1998) menar 
till exempel att det finns en polarisering av mobilitet mellan en elit och 
vanliga medborgare i ett samhälle, där eliten blir ”global” medan de 
fattiga eller mindre välbärgade blir eller förblir ”lokala”. De anpassar 
sig till en viss, bestämd lokal miljö som de sedan får svårt att lämna. 
Massey (1994) lyfter också fram att rörligheten har ännu en dimension, 
den kan vara frivillig eller ofrivillig. För vissa grupper människor är inte 
vare sig platsbundenhet eller rörlighet möjlig att styra själv. Rörlighet 
kan till exempel vara påtvingad på grund av arbetsmarknadsskäl. Det 
är alltså enligt Massey (1994) inte skillnader enbart mellan vem som är 
rörlig eller inte, utan också avseende hur stor egen makt individer eller 
grupper har över sin rörlighet. 

Den rörlighet som kan iakttas i gränskommunerna Årjäng och Eda 
kan enligt ovanstående karaktäriseras som både påtvingad och fri-
villig. Påtvingad då det är arbetsmarknaden och dess efterfrågan av 
arbetskraft som styr och styrt rörligheten över gränsen. Platsbunden-
het eller förankring på hemorten motverkar utflyttning, samtidigt som 
arbetspendlingen tvingas fram av arbetsmarknadsskäl. Den påtvingade 
rörligheten kan i nästa steg tänkas påverka de sociala relationerna över 
gränsen, antingen positivt eller negativt. Den påtvingade rörligheten 
kan också tänkas förstärka den lokala identiteten och platsbundenheten. 
Att även se rörligheten som frivillig, kan motiveras av att människorna 
i gränskommunerna alltid har pendlat över gränsen, det är en del av 
kulturen i gränslandet. De ser det som en frivilligt vald livsstil (Se Gott-
fridssons kapitel i denna antologi). 

Människor behöver emellertid inte vara antingen djupt rotade i en lokal 
miljö eller helt rotlösa och anpassningsbara till vilken miljö som helst 
(Gustafson, 2001; Vilhelmson, 2002). Platsbundenhet och platslöshet 
kan se mycket olika ut för olika grupper av människor och Gustafson 
(2001) menar att fenomenet kan hanteras på olika sätt. 

I en studie visar han att det finns åtminstone tre olika förhållningssätt. 
Vissa människor ser förankring och mobilitet som oförenliga motsatser 
där den enda möjligheten är att välja det ena eller det andra. Andra 
ser de båda ytterligheterna som möjliga att balansera, medan ett tredje 
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förhållningssätt innebär att se förankring och mobilitet som komple-
mentära. Livsstilsmotiverade flyttningar verkar dock vinna allt mer 
terräng i förhållande till arbetsmarknadsrelaterade flyttningar (Amcoff, 
2003; Garvill, Malmberg, & Westin, 2000) vilket betyder att även livs-
stilsmotiverad pendling kan uppstå (se vidare Vinnova rapport VR 
2010:08, 2010 samt Niedomysl & Hansen, 2010).

Social inbäddning och platsbundenhet har också en motpol i den 
förmodat allt mer omfattande individualiseringsprocess som ibland 
kategoriseras som en frigörelseprocess från traditioner, kontroll 
och sociala strukturer (se t.ex. Beck, 1992; Giddens, 1991; Ziehe, 
1986, 1993). Individualiseringen innebär bland annat att människor 
”urbäddas” utan att återinbäddas (Beck & Beck-Gernsheim, 2002)17 i 
betydelsen att sociala relationer lyfts ur sitt lokala och konkreta sam-
manhang utan att återkopplas (jfr Giddens, 1990:21 definition av 
urbäddning). Individer får en allt lösare koppling till konkreta sociala 
och politiska sammanhang, därmed kan också bundenheten till en viss 
plats minska och rörligheten öka. Individualiseringstesen utgår vidare 
från individers ökade och ökande möjligheter att själva konstruera sina 
identiteter (Beck, 1992; Giddens, 1991; Ziehe, 1986, 1993), vilket är 
en tes som kritiseras av bland annat Brannen och Nielsen (2005) som 
menar att man ser samhället och individens förhållande till samhället 
allt för mycket ”från ovan” utan någon kontextuell ”bas”, ”view from 
nowhere” kallar de det (2005:421). Andra kritiker menar att ”indivi-
duell reflexivitet” också har fått en överdriven betydelse (särskilt hos 
Giddens), det vill säga individens möjlighet att konstruera sin egen 
identitet överdrivs, och individens koppling till sitt reella, konkreta 
sociala och politiska sammanhang undervärderas (se t.ex. Furlong & 
Cartmel, 2007). (Detta finns enligt Furlong och Cartmel mer hos Gid-
dens än hos Beck).

Individualiseringsprocessen hos Giddens (1990) består dock inte enbart 
av urbäddning, det vill säga att sociala relationer lyfts ut ur lokala kon-
texter och interaktioner för att rekonstrueras över obegränsade avstånd 
i tid och rum (1990:21). Urbäddning ackompanjeras av återinbäddning 
(Giddens, 1990:79), vilket definieras som återupprättandet av urbäd-
dade sociala relationer för att binda dem (dock delvis eller kortvarigt) 
vid de lokala villkor som råder på en särskild plats i en särskild tid. 

17 Enligt Beck & Beck-Gernsheim (2002), innebär individualisering först urbäddning utan 
återinbäddning. I nästa steg sker en återinbäddning  av industrisamhälleliga levnads-
vanor genom att nya vanor och livsstilar utvecklas där individer måste producera, 
iscensätta och koppla ihop sina biografier själva. 
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Giddens menar att de mekanismer som åstadkommer urbäddning i sig 
själva medför nya möjligheter till att återupprätta frikopplade sociala 
relationer – vi lever i en ”peopled world” (Giddens, 1991:143) och 
abstrakta system kan inte ersätta personliga relationer.  Återinbäddning 
är dock inte oproblematiskt, eftersom det uppenbarligen är ett feno-
men som upprepas om och om igen under en individs livstid.

”Disembeddedness” is now an experience which is likely to 
be repeated an unknown number of times in the course of 
an individual life since few if any “beds” for “re-embedding” 
look solid enough to augur the stability of long occupation... 
There is no prospect of a “final re-embeddedness” at the end 
of the road; being on the road has become the permanent 
way of life of the (now chronically) disembedded individuals.  
(Bauman, 2001:146) 

Någon definitiv återinbäddning tycks det senmoderna samhället alltså 
inte ge möjligheter till (se Bauman, 2001). Sett ur det perspektivet kan 
kanske just ”plats” vara det som är mest stabilt. Platsen finns där oavsett 
de sociala relationerna.

Outsiders kontra insiders – inflyttade kontra bofasta
Tillhörighetens ambivalens återspeglas i att det finns ett tydligt insider- 
och outsider- perspektiv på orterna Eda och Årjäng. Lokalinvånarna 
har ett inifrånperspektiv på sina kommuner, vilket för Edas del inte är 
så positivt. Edaborna skäms enligt dem som svarat på Liv och Hälsa 
enkäten över sin kommun i nästan dubbelt så hög utsträckning som 
Årjängsborna och mer än värmlänningen i allmänhet. Av de sexton 
Värmlandskommunerna finns Eda bland de 6 kommuner där invånarna 
skäms mest över sin hemkommun. Edaborna tror inte heller att andra 
har några vidare höga tankar om deras hemkommun.18 Årjängsborna är 
mer stolta över sin kommun och tror också att andra har en positiv bild 
av Årjäng. Medan man kan säga att särskilt Edabor ger uttryck för en 
något låg självkänsla och ser sig själva som lite ”bonniga” – de beskriver i 
alla fall varandra så i intervjuerna – så kan Årjängsbor uppfattas som lite 
självgoda och ”sig själva nog”. Det senare enligt intervjuer med Årjängs-
bor som beskriver ”en typisk Årjängsbo”. Ett gemensamt drag är dock 
att inbäddningen i lokala relationer är hög i båda kommunerna. Famil-
jen har stor betydelse, lokalinvånarna beskrivs som ”mycket familjekära” 
och det finns en förhållandevis utbredd föreställning om att även om 
de unga flyttar ut från kommunen så återkommer de så småningom (jfr 
Jonsson, 2003). 

18 Det är bara hälften så många Edabor som Årjängsbor, som tror att andra har en positiv 
bild av deras hemkommun. 
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Åtminstone när de själva bildat familj och vill ge sina barn en god och 
trygg uppväxtmiljö. Uppfattningen om den goda och trygga miljön vilar 
på föreställningen om lokalmiljön som stabil, värdekonsistent och soli-
darisk, men också på föreställningar om att lokainvånarna är mer lika än 
olika. Den lokala identiteten är förhållandevis fast i sina konturer, rotad 
i lokala traditioner och gemensamma värderingar.

Det är lugnt och trivsamt här, tryggt. Man känner till alla som 
bor här runt omkring och naturen och miljön gör Töcksfors 
till ett bra ställe att bo på … (Ung kvinna som bor i Töcksfors)

Outsiderperspektiv kan man kalla det perspektiv boende i andra kom-
muner har gentemot de båda kommunerna, men även det perspektiv 
vissa av de inflyttade till kommunerna har. Det finns en grupp som kan 
kallas för en senmodern form av ”grönavågare” som flyttar in på grund 
av de natursköna miljöerna i kommunerna. De flyttar från stadens larm 
och stök till en naturskön och ren miljö. Senmoderna globetrotters har 
inga problem med vare sig Eda eller Årjäng ur den synvinkeln att det 
skulle vara ”omoderna” eller ”bonniga” miljöer (vilket t.ex. Edaborna 
själva kan karaktärisera sin hemtrakt som). Dessa senmoderna, kultive-
rade inflyttade tillhör en annan klass än lokalinvånarna. De har andra 
möjligheter att konstruera sina egna identiteter – de är både mer urbäd-
dade än lokalinvånaren och mer reflexivt inbäddade i förhållande till 
lokalinvånarna (jfr Marsden, Lowe & Whatmore, 1990). Dessa inflyt-
tade ser med ögon ”utifrån” på kommunerna, och ser då den vackra 
naturen, den rena luften och den lantliga charmen. 

Jag har förstått att en del anser att det här är som att bo på 
”vischan”, men jag tycker man bor perfekt här. Det är nära till 
både Oslo och Stockholm samtidigt som man har alla fördelar 
av att bo på landet … man kan ta flyget eller tåget till någon av 
de större städerna när man vill … det är perfekt helt enkelt … 
(Inflyttad högre tjänsteman i Eda)
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De intervjuade ”globetrotters” som flyttat in uppger sig ofta vara mer 
rörliga än lokalbefolkningen. De inflyttade bor naturskönt men reser 
regelbundet till alla möjliga storstäder för att tillfredsställa de behov 
som den natursköna trakten inte kan tillgodose. De uppskattar till 
exempel närheten till flygplatsen utanför Oslo – därifrån tar man sig 
vart man vill i världen!

Lokalinvånare möter här kosmopoliter kan man säga, båda grupperna 
är platsbundna men på olika sätt. De inflyttade kosmopoliterna är inte 
mindre lokalt inbäddade än de infödda ortsborna, men de är lokalt 
inbäddade på ett nytt sätt. Jämfört med de infödda lokalinvånarna, 
som är vad som kan kallas ”oreflekterat platsbundna”, finns det hos de 
inflyttade en ”avsiktlig platsbundenhet”. Det finns med andra ord en 
grupp inflyttade som har gjort ett medvetet val av var de skall bosätta 
sig och även ett medvetet val av vilka sociala nätverk de skall tillhöra 
(jfr Gustafson, 2001; Savage m.fl., 2005). Jämfört med vissa av de 
infödda intervjupersonerna (som i vissa fall är relativt orörliga), som 
tycks ha en oreflekterad och naturligt ”rotad” form av platstillhörighet, 
som även ofta inbegriper tillhörighet till sociala nätverk, har inflyttade 
en slags frivillig tillhörighet byggd på eget val och valfrihet. Det senare 
är inte minst viktigt – den oreflekterade tillhörigheten kan kanske även 
inbegripa en form av ”tvång” eller ofrivillighet.

Att vara inflyttad är emellertid inte alltid lätt. Av intervjuerna framkom-
mer att man inte accepteras som lokalinvånare i första taget – helst 
skall man vara infödd sedan flera generationer. Däremot framkommer 
att vissa inflyttade hälsas välkomna och får både inflytande och gott 
anseende. Detta tycks ha en stark koppling till formell utbildning och 
professionell status (jfr Merton, 1957). Högre kommunala tjänstemän 
är ett sådant exempel.

Gustafson (2001) hävdar att förhållandet mellan lokala och kosmopo-
litiska orienteringar och vanor blir mer och mer komplext. Han vill 
därför inte kategorisera individer som antingen det ena eller det andra, 
utan undersöker istället huruvida människor ger uttryck för mer eller 
mindre lokal orientering och mer eller mindre kosmopolitisk oriente-
ring. Många av de intervjuade vid gränsen ger härvidlag ofta intryck 
av en dubbelhet i relation till lokal kontra kosmopolitisk orientering. 
De ger uttryck för en stark lokal sammanhållning samtidigt som de 
uttrycker en öppenhet mot omvärlden och den globala ekonomi som 
handel och konsumtion företräder. Konsumtionssamhället är både 
skrämmande och spännande i förhållande till den lokala identiteten 
som utmanas på olika sätt. De är vidare ”rörliga” inom vissa gränser. 
Oslo är för vissa intervjupersoner inte särskilt långt bort och nästan 
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som ”hemma”, medan de svenska storstäderna befinner sig i en slags 
periferi som man inte kan tänka sig att besöka eller resa till därför att 
det är främmande platser (jfr Berger 2007). För andra är det tvärsom, 
de åker hellre till Göteborg och Stockholm än till Oslo. Dubbelheten 
finns där hela tiden (och möjligen är det en fråga om klass, men det 
skall jag låta vara osagt än så länge). För gränspendlaren karaktäriseras 
”tillhörighetens ambivalens” av att vara nöjd med att arbetspendla sam-
tidigt som man skulle föredra att sluta pendla (se Gottfridssons kapitel 
i denna antologi). Att vara både och men aldrig det ena eller det andra, 
det karaktäriserar tillhörighetens ambivalens.

Outsiders kontra insiders  
– lokalbefolkningen kontra norrmännen
Insiders och outsiders kan också konstrueras som ett Vi kontra Dom 
– lokalinvånare som insiders i betydelsen av att tillhöra en vi-grupp i 
förhållande till en Dom-grupp (se Elias & Scotson, 1999). 

I det här fallet är insidergruppen de lokalinvånare som bor i Eda eller 
Årjäng, helst sedan generationer. ”Men skall man räknas som riktigt 
genuin invånare så krävs det nog tre generationer”, säger till exempel en 
intervjuperson om Årjäng. 

Fenomenet kan också beskrivas med hjälp av Elias & Scotson (1999) 
begrepp ”etablerade” och ”utomstående”. De etablerade var i Elias och 
Scotsons fall de lokalinvånare som hade bott i flera generationer i den 
del av grannskapet Elias studerade i sin studie av orten Winston Parva. 
De utomstående var inflyttade, och ansågs som inflyttade även om de 
var andra generationens lokalinvånare. De inflyttade ansågs inte bara 
som främlingar, de ansågs också ha lägre stående värderingar, sämre 
moral och sämre livsstil (se även Forsberg & Grenholm 2002). Elias 
och Scotson (1999) menar att när lokala områden får en tillströmning 
av nya medborgare utgör det alltid ett visst hot mot den etablerade 
befolkningen. Dom och outsidergruppen – de utomstående - är i Eda 
och Årjäng företrädesvis norrmän, både de norrmän som flyttat in och 
de som kommer som kunder. Norrmännen som flyttat in beskrivs som 
tillhörande framförallt tre olika grupper, de ”normala” som bosätter sig 
i bygden och arbetar som vanligt folk, ”socialfall” som flyr den norska 
socialtjänsten samt sjuka och sjuk- och förtidspensionärer som kommer 
för att de får pengarna att räcka längre samt för att få bättre sjukvård. 
De är alla ”utomstående” i den bemärkelsen att de inte är födda och 
uppvuxna i bygden, de hör hemma någon annanstans. Vissa anser 
dessutom att det finns inflyttade norrmän som utnyttjar det svenska 
socialförsäkringssystemet på ett otillbörligt sätt. De ”normala” kan i 
vissa fall accepteras – men det finns ut-grupper även där. Särskilt i för-
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hållande till att villapriserna drivs upp och att ”rika” norrmän kan få 
för sig att stänga av vägar, stränder och liknande. Lokalbefolkningens 
förhållande till norrmännen verkar emellertid inte okomplicerat. Som 
tidigare nämnts finns en lång tradition av äktenskap och släktskap över 
gränsen, vilket säkerligen medför viss ambivalens.

Ambivalensen är troligen knuten till lokala traditioner i förhållande 
till gränsen mot Norge och gränsens betydelse, men också till de 
norska grannarnas ”nyrikedom” (jfr Forsberg m.fl., 2006: 59 f.). Gran-
narna har plötsligt blivit ”stöddiga” 
och tar för sig av det som lokalinvå-
narna uppfattar som sitt – platsernas 
naturtillgångar, miljön, skogen och 
husen. Ett exempel är de turer som 
varit runt Torget i Åjäng. I stort sett 
alla som intervjuats i Årjäng talar 
om den ångest ”utförsäljningen” av 
Torget och byggnationen av ett stort 
handelskomplex på Torget förorsakat. 
Kommunpolitikerna bestämde sig 
helt enkelt för att flytta det välkända 
Årjängstrollet som tidigare stod på 
Torget, sälja rätten till mark och bygg-
nation samt inrätta ett nytt torg på en 
annan plats i Årjängs centrum. Det gamla Torget försvann därmed helt 
med en allmän folkstorm som följd. Det ”nya torget” fyller inte alls 
samma funktion som det gamla och uppskattas inte av lokalinvånarna. 
Plats och platser inom platsen har således stor betydelse – i det här fal-
let kan det försvunna Torget nästan kopplas till folksjälen i Årjäng. Det 
fyllde en funktion, inte bara som samlingsplats för handel och social 
samvaro, det var en ”helig symbol” för Årjängsborna (jfr Collins, 2004). 
Tillsammans med trollet försvann även det välkända Klaras kafé – två 
symboler och turistattraktioner har alltså försvunnit. Att det nya hus-
komplexet på det gamla torget byggts och ägs av norrmän gör saken än 
värre. Några intervjupersoner menar lite ironiskt att de penningstarka 
norrmännen inte nöjer sig med att köpa upp husen, nu köper de upp 
halva Årjäng dessutom!

Fotograf: Eva Olsson
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Sammanfattande reflektioner

Beroendet av Norge uppskattas inte av alla lokalinvånare som intervju-
ats. Det beror på att beroenderelationer är asymmetriska till sin natur 
(Barbalet, 2008). Det som beskrivs i intervjuerna är effekterna av denna 
asymmetri. Enligt intervjupersonerna får lokalbefolkningen finna sig i 
att norrmännen invaderar butiker, restauranger och kaféer. De har inget 
val, om de vill ha arbetstillfällen på orten även fortsatt, vill säga. Eller om 
de vill behålla en levande landsbygd. Invasionen av norrmän är emel-
lertid förhållandevis ny i motsats till arbetspendlingen som gått från 
Sverige till Norge i ett längre tidsperspektiv. Det bidrar troligen till att 
lokalinvånarna känner sig överkörda och utkörda. De får inte plats i sin 
egen kommun längre. Situationen är ovan och lokalbefolkningen har 
inte hunnit lära sig hantera den. Norrmännen befinner sig plötsligt i ett 
överläge i relation till svenskarna. Det är norrmännen som har den högre 
köpkraften och gott om pengar numera, inte svenskarna. Man skulle 
därför kunna tolka intervjupersonernas utsagor så att lokalbefolkningen 
i Årjäng och Eda på många sätt befinner sig i vad som skulle kunna kall-
las för en anomiliknande social kris19 (Durkheim, 1897/1983; Nilsson, 
1974), där invanda mönster och relationer till viss del ställts på ända. 
Samtidigt som de själva drar nytta av att arbeta på andra sidan gränsen 
drar norrmännen nytta av att handla eller bosätta sig på den svenska 
sidan gränsen. Det har lett till att priser på bostäder blir ”norska” på 
den svenska sidan, samtidigt som flertalet lokalinvånare faktiskt lever på 
”svenska” löner. Resultatet blir något som kan liknas vid en ekonomisk 
kris, dock utan övriga vanliga kännetecken för ekonomiska kriser.

Den sociala krisen karaktäriseras av en polarisering. Enligt intervjuper-
sonernas uppfattning så har lokalinvånare, inflyttade och norska kunder 
inte alls samma uppfattning om vad som är lämpligt och acceptabelt i 
olika situationer. Intervjupersonerna menar till exempel att de norska 
kunderna inte kan stå i kö utan tränger sig före i kassakön eller i restau-
rangkön, de beter sig helt enkelt inte på ett lämpligt sätt. Deras moral 
kan vidare ifrågasättas, de handlar bara sprit, cigaretter och godis. De 
avvikande normerna och beteendena gäller inte bara de norska kunderna 
utan även vissa inflyttade grupper (företrädesvis inflyttade norrmän). 
Ekonomi och möjligheten att göra ekonomisk vinning på ett eller annat 
sätt spelar också stor roll i de intervjuades resonemang. Antingen är den 

19 Social kris och anomi kan enligt Durkheim uppstå vid plötsliga samhälleliga förändringar, 
som vid till exempel ekonomisk depression eller vid ekonomisk tillväxt. Anomi innebär att 
normer och regler förlorar sin legitimitet eller försvagas utan att ersättas vilket gör att 
relationer mellan individer blir otillfredsställande och invanda beteenden förlorar sin 
betydelse. Ur socialpsykologiskt perspektiv betecknar anomi en avsocialiseringspro-
cess som gör individen allt mer skeptisk mot sociala regler och band. Individen söker 
sig istället mot sitt eget jag som enda rättesnöre (Ritzer, 2009).
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ekonomiska vinningen berättigad, så som genom arbete, eller så är den 
det inte, så som genom att lyfta bidrag av olika slag. 

Det är inte heller riktigt rumsrent att plocka kundvagnen överfull med 
matvaror och allehanda dagligvaror – det ses i vissa fall som okontrol-
lerad lyxkonsumtion och tecken på dåliga vanor och sämre livsstil.20 

Pengar och rikedom har således stor betydelse i sig (jfr Hellevik, 2008), 
vilket framkommer på flera sätt, inte minst genom att den högre lönen 
är ett viktigt skäl till arbetspendlingen över gränsen. Ekonomiska villkor 
och möjligheter kan inte bara knytas till självuppfattning utan också till 
social klass (Shaw, Dorling & Mitchell, 2002). Människor som lever i 
ett visst samhälle eller i ett visst grannskap delar ofta livsvillkor, vanor 
och traditioner som har effekter på deras självuppfattning liksom på 
deras identifiering med varandra. I förlängningen får det också effekter 
som kan leda till att grupper ställs mot varandra, och vad som kan lik-
nas vid klassklyftor uppstår (Wilkinson & Pickett, 2010).  

20 Det är också en klassfråga. I Norge kallas till exempel sverigeshopping-resorna för 
Harry-turer, (se Sune Bergers kapitel) vilket antyder att det finns ett visst förakt för 
vissa av de egna som åker över till Sverige för att shoppa. 
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Gränsbunden livsstil  
– om genusrelationer 
och social polarisering 
Eva Olsson

Inledning
I förra kapitlet var tillhörighetens ambivalens i fokus, och kapitlet avslu-
tades med några reflektioner om beroenderelationer och dess effekter. 
Även i kommande kapitel kommer ambivalens att fokuseras, men nu 
mer i form av dess effekter på livsstil och livsvillkor. Är livsstilen på grän-
sen speciell? Är livsvillkoren på gränsen speciella? Både ja och nej kan 
svaret på dessa frågor vara. Det beror nämligen på vilken tolkning som 
ges företräde. Är det påtvingad urbäddning21 eller lokaliserad globalise-
ring22, som präglar liv och livsstil som intervjupersonerna berättar om?

En del forskare hävdar att människor alltjämt bosätter sig på en plats 
de har någon form av förhållande till och förankring i, trots att arbets-
marknaderna blivit regionala (se Amcoff, 2003:8). Detta alltjämt och 
trots tyder på att det finns en föreställning om att regionala arbets-
marknader leder till platsens minskade betydelse när människor väljer 
bostadsort. Det ligger inte i linje med individualiseringstesen, den 
antar ju att människor i allt högre utsträckning väljer livsstil och därav 
följer att människor också borde välja bostadsort enligt sina livsstils-
preferenser. Det senare lyfts också av andra forskare som menar att 
boendepreferenser blir en allt viktigare förklaringsfaktor till flyttningar 
(se Amcoff, 2003:7). 

21 Urbäddning används här i Giddens (1990:21) betydelse. Begreppet beskriver då att 
sociala relationer lyfts ur sitt lokala sammanhang för att rekonstrueras över obegrän-
sade avstånd i tid och rum. Se föregående kapitel , s. 61,f.. 

22 Lokaliserad globalisering, eller ”glokalisering”, skall beskriva en form av globalisering med 
lokal förankring.Till exempel konsten att tänka globalt och handla lokalt, att se lokalt sam-
manhang och global konkurrens jämte sammansmältningen av det globala och det lokala 
som lokal anpassning (Fredriksson, 1992). I ekonomiska och sociologiska sammanhang 
betecknar termen glokalisering kombinationen av globalisering och lokalkulturella 
yttringar i en produkt eller artefakt, som till exempel McDonalds anpassning av sin 
meny till lokala förhållanden (Ritzer, 2000).
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Att livsstilsfaktorer förklarar en del av de inflyttningar som sker till 
till exempel Årjäng och Eda kan säkerligen vara riktigt, flera intervjuer 
tyder på detta. Det är däremot inte lika självklart när det gäller de 
Årjängs- och Edabor som stannar kvar – här vill jag argumentera för 
att inbäddningsfaktorer som i sin tur leder till en viss livsstil har större 
betydelse. Pendling kan förmodligen bara till viss del förklaras som 
ett resultat av vad som kallas boendepreferenser och livsstilsrelaterade 
val av bostadsort i förhållande till arbetspendling. Att stanna kvar på 
sin hemort är i vissa fall något annat menar jag. Familjen och släktens 
betydelse påverkar i vissa miljöer mer än i andra, som Elias och Scotson 
(1999) påpekar avslöjar den lokala strukturen på orten familjens bety-
delse och även familjernas struktur. 

Både Årjängs- och Edabor har starka band till sina familjer och sin släkt. 
Eda som har en typisk brukssamhällelig struktur skiljer sig härvidlag inte 
särskilt mycket från Årjäng med sin traditionella frireligiösa samhälls-
struktur, vad gäller den vikt som läggs vid familj och släkt. 

Skilsmässor är dock något mer vanligt förekommande i Eda jämfört 
med Årjäng, men inte mer vanligt jämfört med andra Värmlands-
kommuner (SCB, 2008). Intervjuade i båda kommunerna menar att 
närheten till släkten ger trygghet, både socialt och ekonomiskt, och det 
ingår i livsstilen att ha nära och frekventa kontakter med släktingar. Det 
är ett återkommande tema i intervjupersonernas berättelser, att urin-
vånarna i Eda och Årjäng både umgås med och bosätter sig gärna i 
närheten av familjemedlemmar. Två intervjupersoner i Årjäng, en som 
är född och uppvuxen där och en som är inflyttad, säger till exempel: 

Ja, jag flyttade tillbaka när jag blev ensamstående mamma för 
att jag skulle bo nära min mamma och mina släktingar och 
mina kompisar så att dom skulle kunna hjälpa till med barn-
passning då, […]  så det var ju egentligen huvudorsaken då, 
men samtidigt så har jag väl alltid vetat att jag skulle flytta till-
baka nån gång, men inte just när det skulle bli, och då blev det 
nu … så det var huvudorsaken egentligen, men sen, sen så ja 
jag kan inte tänka mig att flytta nån annanstans nu … inte … 
(Intervjuperson bosatt i Årjäng)

Familjen är väldigt viktig för Årjängsborna. De umgås med 
varandra inom släkten och bor gärna i närheten av varandra 
…. (Inflyttad Årjängsbo)

Att välja att bo kvar istället för att flytta och det låga intresset för högre 
studier är också effekter av lokalstrukturella fenomen. 
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Gränslös livsstil
Det ingår också i Årjängs- och Edabons livsstil att pendla till sitt arbete 
och denna pendling är starkt knuten till Norge och riksgränsen. Det 
som hänt nu är emellertid att möjligheterna att få arbete på hemor-
ten ökat. Den utveckling som skett inom gränshandeln och satsningen 
i form av de stora köpcentren som förlagts till Töcksfors och Char-
lottenberg, har gett lokalbefolkning alternativ som inte funnits i lika 
stor grad tidigare. Hur har det påverkat dem? Har de till exempel sökt 
och fått arbete inom handeln på ortens köpcentra? När vi pratar med 
ortsbefolkningen om arbetstillfällen och hur det ser ut inom handeln 
får vi lite olika besked. En del intervjupersoner menar att det bara är 
unga snygga tjejer som får jobb på köpcentret, andra att det mest är 
folk utifrån och åter andra som menar att ortens, framförallt kvinnliga, 
befolkning fått större möjligheter att arbeta på hemmaplan. Det senare 
är förmodligen helt riktigt, anställda inom handeln är till stor del kvin-
nor (se Svante Karlssons kapitel och även Handelanställdas förbund, 
2010).23 Med tanke på detta fortsätter förmodligen arbetspendlingen 
till Norge ungefär som förut. Det är fler män än kvinnor som arbets-
pendlar i Årjäng och Eda (SCB, 2009; se även Gottfridssons kapitel i 
denna antologi), männen arbetar huvudsakligen i yrken som inte köp-
centret kan erbjuda. Byggarbete är ett typiskt pendlingsarbete24 – sådana 
arbeten har funnits under uppbyggnaden av de stora köpcentren. När 
köpcentret är färdigbyggt tar emellertid jobben slut och det blir åter 
frågan om att arbetspendla. Eller så är det så att många fortsätter pendla 
fast det finns arbete på hemorten. 

En av de intervjuade tjänstemännen säger att:

… men ändå … det har kanske blivit en del mer arbetstillfäl-
len här på orten de sista åren, så är det ju då, men det är många 
som pendlar … fortfarande … 
(Tjänsteman i Årjäng)

Vad är det då som håller Årjängs- och Edabor kvar på hemorten? Varför 
flyttar de inte till Norge? Riksgränsen utgör förmodligen här ett hin-
der, men inte i sig utan i form av den tradition av utbyte med Norge 
som finns. Det är och har varit vanligt att korsa gränsen för att arbeta 
och tjäna sitt uppehälle, att ha långa arbetsresor är inget underligt, lika 
lite här som i Stockholm. Befolkningen är vana vid detta. De är också 
bundna vid sin hemort på ett sådant sätt att en flytt inte är aktuell 

23 När det gäller övriga arbetstillfällen på köpcentret är en hel del av arbetskraften inpend-
lare, det vill säga de bor inte på orten utan pendlar in för att arbeta där.

24 Enligt Gottfridssons kapitel i denna bok och Olsson & Gottfridsson (2009) är de vanligast 
förekommande branscherna Tillverkning och utvinning, Byggverksamhet, Handel och kom-
munikation och Vård och omsorg.



76 Gränslöst Liv? En studie av två gränskommuner i Värmland 

(Berger & Karlsson, 2009; Olsson & Gottfridsson, 2009). En emotio-
nell bindning till hemorten gör att de stannar kvar. Denna emotionella 
bindning uppkommer genom olika typer av ”inbäddning”. Ett exem-
pel är familjens stora betydelse.  Andra exempel på just inbäddning är 
platsbundenheten. Intervjupersonerna uppger till exempel att de inte 
vill flytta därför att de trivs där de bor, de tycker om den vackra natu-
ren eller de kan helt enkelt inte tänka sig att bo någon annanstans. 
”Var skulle man då bo?” säger en äldre man i Eda, och en ung kvinna i 
Årjäng uttrycker sig så här:

Jag har tänkt på att flytta men det har inte blivit av … dess-
utom har jag ju både familjen och mina kompisar i närheten 
… (Ung kvinna bosatt i Årjäng)

Det finns också något i beskrivningen av pendlingen i Årjäng och Eda 
som gör att vi kan tala om livsstilsmotiverad pendling. En av intervju-
personerna säger till exempel:

Jag känner både folk som åker fram och tillbaka varje dag 
och sådana som bor i Norge under veckorna och kanske flera 
veckor i sträck. Det är ju väldigt vanligt här så det är inte något 
jag reflekterat över direkt. (Medelålders kvinna bosatt i Årjäng)

De som intervjuats i de båda kommunerna beskriver som redan nämnts 
generellt att arbetspendlingen till Norge är något de flesta är vana vid. 
I intervjuerna beskrivs också en så kallad ”sveno-mentalitet”. Årjängs-
borna beskrivs till exempel av en intervjuperson som en blandning av 
svenskar och norrmän, med ett eget språk som också är en blandning, 
de är sveno och talar sveno. Att arbeta i Norge men vara bosatt på den 
svenska sidan ingår i en gränsmentalitet och är en del av en livsstil. 
Man tjänar pengar – har högre löner i Norge än i Sverige – och spende-
rar sina inkomster på kapitalvaror och bostäder. Att bo i egen villa och 
köra en relativt ny, fin bil hör till livsstilen. Konsumtion ingår som en 
viktig del i livsstilen liksom det är en viktig del i kommunernas överlev-
nadsstrategi. Att Årjängs- och Edabor inte ”utvandrar” kan dessutom  
förklaras på olika sätt. Dels kan det hänföras till att det är ekonomiskt 
fördelaktigt att bo i Sverige men arbeta i Norge. De norska lönerna är 
högre men det är billigare att leva i Sverige. Dels kan det hänföras till, 
vilket redan diskuterats, att Årjängs- och Edabor  motiveras att bo kvar 
på grund av platsbundenhet. Men också på grund av att man faktiskt 
inte ser något särskilt skäl till att flytta. Den norska sidan av gränsen 
tillhör hemregionen i lika hög grad som den svenska – Årjängs- och 
Edaborna har sedan länge införlivat en regionförstoring i sin livsstil. 
Livsvärlden eller de sociala sammanhangens nivå inbegriper både 
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arbetspendling och lönearbete på andra sidan gränsen som en del av 
den lokala karaktären (jfr Amcoff, 2003:8).  Det finns en särskild men-
talitet – kanske kan den kallas för Sveno-mentalitet (jfr Berger, 2007). 

Begreppet mentalitet syftar enligt det etnologiska synsättet på de ore-
flekterade tänkande- och förhållningssätt som en grupp individer har 
utvecklat och har gemensamt (Berger, 2007; Daun, 1974; 1989; Daun & 
Klein, 1998). Begreppet mentalitet avser också mönster eller tendenser, 
där vissa drag förenar människor med en gemensam historisk bakgrund 
trots att varje individ är unik (Daun, 1998).  Ett mycket tydligt mönster 
avseende den lokala mentaliteten i Årjäng är just att riksgränsen inte 
utgör något mentalt hinder. Däremot utgör riksgränsen ett praktiskt 
hinder vid vissa tillfällen (jfr Berger, Forsberg & Ørbeck, 2007). Och, till 
sist, det är dyrare att bo och leva på andra sidan gränsen. Man får, som 
några intervjupersoner säger, ”den bästa av världar” genom att arbeta 
i Norge och bo i Sverige. Samtidigt har detta gett upphov till en rela-
tionskris och en social polarisering i samband med att norrmän flyttar 
över gränsen och driver upp huspriserna, inte vet hur de skall uppföra 
sig och beter sig allmänt omoraliskt, utan att skämmas det minsta över 
det. De bryr sig inte om att försöka passa in, de är arroganta, skrytiga 
och högljudda (jfr Forsberg, Grimsrud, Jakobsen, Jansdotter & Vangs-
graven Stubberud, 2006:58 f.). Så uppfattas både norska kunder och 
vissa inflyttade norrmän enligt flera intervjuade.

Sociala relationer och sociala positioner som gränsfall
Den norska oljan och den starka norska kronan har alltså åstadkommit 
en form av social polarisering mellan värmlänningar i gränskom-
munerna och norrmän, och vad som närmast kan beskrivas som 
relationskris. Relationskrisen kan nästan beskrivas som en anomisk 
situation (jfr Nilsson 1976:40 f.), vilken enligt Durkheim (1893/1964) 
kan uppstå när sammanhållningen i ett samhälle av någon anledning 
störs. Durkheim menar att vi människor är beroende av gemensamma 
normer, regler och värderingar för att vi skall veta hur vi skall bete oss. 
Vi är därför beroende av att något yttre, det vill säga samhället, sätter 
gränser för oss. Fysiologiska behov reglerar sig själva, menar Durkheim, 
men det gör inte sociala behov. Sociala behov tycks vara omättliga.  
Därför måste samhället via social kontroll reglera och sätta gränser för 
oss. När den samhälleliga sociala kontrollen fallerar, vilket kan ske vid 
plötsliga samhällsförändringar av olika slag, tappar vi fotfästet i tillva-
ron för att uttrycka det hela ganska enkelt, och vi vet inte längre hur 
vi skall förhålla oss till den sociala omgivningen. I sådana situationer 
kan olika former av avvikelser och brottslighet uppstå, liksom att män-
niskor faktiskt beter sig på ett ganska hänsynslöst sätt som de inte skulle 
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göra annars även om det inte är brottsligt. Exempel på detta är när 
människor utnyttjar varandra eller andras olycka för att själva tjäna på 
det eller att människor plundrar butiker eller privata hem i krigs- eller 
naturkatastrofsituationer.

Viktigt i sammanhanget är emellertid att nya normer och mönster föds 
ur anomi (Merton, 1957)

Hur kan då sociala relationer och sociala positioner i de två gräns-
bygderna beskrivas? Här måste vi börja med att ta reda på hur 
lokalinvånarna beskriver sig själva och sin relation till världen utanför 
lokalorten. Vi skall höra vad några röster har att säga om detta. Vi bör-
jar med en beskrivning av en typisk Eda-bo.

En typisk Eda-bo har gått gymnasieutbildning, men inte skaf-
fat sig mer utbildning och som har gift sig eller bor ihop med 
någon annan som kommer från Eda. Och som kanske har 
fått två-tre-fyra barn och som livnär sig på nån fabrik eller 
nåt vårdyrke. Edabon ser inte bara positivt på folk utifrån. 
Man är ju glad för att dom kommer hit och handlar men man 
tycker också att de kommer och ställer till det. Särskilt norr-
männen då. Det är också svårt att bli accepterad som inflyttad. 
Den genuine Edabon har svårt att acceptera inflyttade, det är 
väldigt svårt att komma in i släktgemenskaper och olika sam-
manhang. Det är inte bara jag som säger det, det är många 
som säger. En icke-typisk Eda-bo har kanske en längre utbild-
ning typ högskola och pendlar till Karlstad eller Arvika för 
att arbeta. För i Eda finns inte så många arbeten för män-
niskor med högskoleutbildning, särskilt om det inte är frågan 
om skola, sjukvård eller socialtjänst. Har man utbildat sig till 
till exempel civilingenjör eller nåt sånt så är de jobben inte så 
många i Eda. (Kvinna bosatt i Eda kommun)

När den typiske lokalinvånaren beskrivs är det vanligen en man. Cita-
tet ovan avviker här eftersom intervjupersonen uppenbarligen tänker 
sig både män och kvinnor. Hon nämner till exempel arbete på fabrik 
eller inom något vårdyrke, vilket tydligt adresserar båda könen.  Att 
de flesta annars beskriver en manlig person karaktäriseras av att den 
typiske ortsbon beskrivs så som mannen i Årjäng beskrivs. 

Mannen i Årjäng är intresserad av jakt, trav och motorsport. 
Helgsupande ingår också ofta i bilden. Det finns även en yngre 
upplaga av den typiske manlige Årjängsbon, detta är raggarty-
pen som tillbringar helgerna med att köra Storgatan i Årjäng 
upp och ner i bil, dyngrak helst. Den typiske kommuninvåna-
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ren i Årjängs kommun är också bygdekär, på ytan lättsam och 
gladlynt, en typisk värmlänning, men egentligen en svårflör-
tad typ som inte släpper andra in på livet hur lätt som helst.  
(Citat ur intervju med Årjängsbo)

Årjängsborna ”är sig själva nog” enligt flera intervjupersoner, och det 
är i stort sett omöjligt för inflyttade att komma in i den kollektiva 
gemenskapen. 

… man skall vara tredje generation helst innan man ses som 
infödd. (Inflyttad man i Årjäng) 

Vi får också veta att det är traditionella könsroller som gäller i båda 
bygderna och att familjen är oerhört viktig. När den typiske ortsbon 
beskrivs – så inträffar ofta ett gemensamt fenomen oavsett var intervju-
erna sker – det är en man som beskrivs! Först på direkt fråga beskriver 
intervjupersonerna en typisk Eda- eller Årjängskvinna, det senare ibland 
med viss svårighet. Årjängskvinnan bedöms vid flera tillfällen som inte 
särskilt speciell – hon är som kvinnor är mest. Männen i Årjäng utmär-
ker sig däremot. Att just Årjängskvinnan beskrivs som kvinnor var som 
helst, eller snarare som inte särskilt speciella, framkommer även i annan 
forskning. Forsberg m.fl. (2006) menar att utifrån deras intervjuer med 
Årjängsbor kan man dra slutsatsen att skillnaden mellan manligt och 
kvinnligt är oreflekterat. Flera intervjupersoner svarar på frågan om vad 
som är typiskt manligt respektive typiskt kvinnligt att de aldrig tänkt 
på det. Båda könen skall vara praktiskt lagda och båda könen har sin 
identitet knuten till bygden, naturen, jakten och travet. 

Såväl våra intervjuer och observationer som data från de två enkätstu-
dierna ger dock en bild av hur människorna i Eda och Årjäng uppfattar 
sig själva och vilka föreställningar de har om kön och genusrelationer. 
De är släktkära och bygdekära. De har svårt för att släppa in nykomlingar 
och deras syn på kön och genus är traditionellt och gammaldags. Genus-
kontraktet är till exempel traditionellt, kvinnan tar hand om hemmet 
och barnen medan mannen arbetar i Norge. Men vi får också veta att 
kvinnorna i Årjäng och Eda uppmuntrar sina män att arbeta i Norge. 
Kanske för lönens skull, kanske för att de då också får både huvudan-
svar och beslutanderätt över hemmet och barnen. En av de intervjuade 
tjänstemännen berättar att hon av ren nyfikenhet vid ett tillfälle frågade 
ett föräldrapar hur det fungerade när mannen veckopendlade. Hon sa: 
”blir det inte krig då när han kommer hem på torsdagen?”, hon menade 
att då skulle både frun och maken vara trötta och vilja ha avlastning. 
Men svaret hon fick var ett helt annat. Kvinnan sa att, nej, inte alls, och 
mannen berättade att när han kommer hem på torsdag efter att ha job-
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bat i Norge under veckan är han pigg och glad. Han har kunnat lägga sig 
och sova direkt efter jobbet om han så velat, eftersom han i princip bara 
arbetar och sover när han är borta. En annan kvinna tyckte att hon hade 
bättre ordning omkring sig då hon var ensam med barnen – därför att 
då var det ju hon ensam som bestämde hur vardagen skulle organiseras. 
En annan intressant fråga är vad familjerna använder sina goda norska 
inkomster till. På BVC  märker man att förhållandevis många prioriterar 
en längre föräldraledighet för kvinnans del, då mannen arbetar i Norge. 
Detta tyder på traditionella genusrelationer och genuskontrakt, mannen 
är familjeförsörjare och kvinnan tar hand om hemmet och barnen. En av 
de intervjuade tjänstemännen säger på frågan om vad som karaktäriserar 
barnens villkor i kommunen, att:

Det som slår mig först är kanske att det är väldigt många som 
pendlar till annan ort och jobbar, veckopendlar mycket, det 
är många som jobbar i Norge. Och det är i regel papporna 
då som är borta och det påverkar ju familjen och inte minst 
barnen … det är inte nån pappa närvarande halva veckan …
(Tjänsteman i Årjäng)

Av svaren på Liv och hälsa-enkäten25 kan vi också se att färre kvinnor 
än män pendlar till Norge från Årjäng, vilket även framkommer i den 
specialenkät som gjorts med dem som arbetspendlar till Norge (se Gott-
fridssons kapitel i denna antologi). Hur kvinnor och barn påverkas av 
arbetspendlingen är ju däremot en annan fråga. Det finns emellertid en 
föreställning om att männen veckopendlar och att detta är negativt för 
resten av familjen. Veckopendlingen är dock enligt de inkomna enkätsva-
ren inte alls så vanlig som de föreställningar som finns gör gällande (Se 
Gottfridssons kapitel i denna antologi), och det är heller inte självklart att 
den veckopendling som förekommer alltid är negativ för kvinnorna och 
barnen. Det senare enligt utsagor från BVC som intervjuat föräldrar som 
själva befinner sig i den situationen.

Att män arbetspendlar i större utsträckning än kvinnor är helt i linje 
med annan forskning (Dahl, Einarsson, & Strömqvist, 2003; Larsson, 
2008) men det finns andra skillnader mellan könen som är mindre 
självklara. Enligt Liv och Hälsa enkäten är till exempel kvinnorna i 
Eda mindre intresserade av att flytta från hemkommunen jämfört med 
männen. De är däremot lika intresserade av hög lön som män men läg-
ger mindre vikt vid ett arbete som intresserar dem än vad männen gör.

25 I Liv och hälsa-enkäten är dock antalet svarande som arbetspendlar så litet att det inte 
går att dra några statistiskt säkerställda slutsatser. Av specialenkäten som riktade sig till 
samtliga Norge-pendlare i de två kommunerna Årjäng och Eda kan man däremot dra 
vissa slutsatser (se Hans Olof Gottfridssons kapitel).
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Bilden av skillnaden mellan män och kvinnor i Årjäng enligt svar i 
samma studie ser lite annorlunda ut.  Kvinnor i Årjäng är mer intres-
serade av att flytta från kommunen jämfört med män i Årjäng. 
Årjängskvinnorna prioriterar vidare utbildning högre jämfört med 
männen. Kvinnor lägger också mer vikt vid ett intressant arbete jäm-
fört med män, men de är samtidigt mer intresserade av en hög lön än 
vad männen är.

Vissa av de skillnader mellan könen som framkommer ovan kullkas-
tar en del föreställningar och bekräftar andra. Att kvinnor är mindre 
flyttbenägna än män är till exempel ett fenomen som går emot annan 
forskning (se t.ex. Lundmark, 2009; Trondman, 2001). Tittar vi närmare 
på dem som svarat att de inte vill flytta från Eda så kan vi emellertid se 
att i gruppen unga kvinnor som inte vill flytta så bor fler än hälften till-
sammans med make eller sambo och flera av dem har barn. I gruppen 
unga män som inte vill flytta är det bara en som bor med maka eller 
sambo och ingen har barn. Att kön påverkar inställningen till att bo 
kvar eller inte bekräftas således, att fler unga kvinnor än unga män vill 
bo kvar kan ha samband med att de unga kvinnorna hunnit bilda familj 
och att det har större betydelse för kvinnorna än för männen. Det fram-
kommer även i en studie av arbetslösa unga (Rantakeisu, 2009). Unga 
kvinnor är mer bundna av samboförhållanden än vad unga män är och 
har till exempel svårare att både flytta och att ta arbete långt hemifrån, 
än vad de unga männen har (Rantakeisu, 2009:49). Det gäller både 
arbetar- och medelklassungdomar, men medelklassflickor är något mer 
rörliga än arbetarklassflickorna.

Genuskontrakt på gränsen
Det är dock inte enbart forskarnas teorier som kullkastas, även de 
intervjuades föreställningar omkullkastas ibland. Föreställningen att 
genusrelationerna är traditionella och att genuskontraktet i de två 
orterna är traditionellt, det vill säga bygger på att kvinnorna tar hand 
om hemmet och barnen medan männen har den huvudsakliga försörj-
ningsbördan, rätten till egen fritid med mera, utmanas när analysen 
drivs till sin spets. Är det vi ser kanske istället i mycket högre grad olika 
typer av lokala genuskontrakt, utvecklade ur gränsspecifika handlings-
mönster, kulturer och värderingar? 
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Att fler kvinnor i gränstrakterna arbetspendlar på grund av högre lön 
än kvinnor i Värmland som helhet (Olsson & Gottfridsson, 2009) är 
en indikation på detta. Att kvinnor uppmuntrar sina män att arbeta i 
Norge är också en sådan indikation.26 

Den högre inkomsten genererar mer fritid till kvinnan som kan arbeta 
deltid eller helt avstå från lönearbete. Till detta kan läggas berättel-
ser om att kvinnor tar arbete på köpcentren på tider då deras män är 
hemma och kan ta hand om barnen – de tar till exempel arbete i form 
av extraarbete för att få en högre inkomst, som vi hört berättas tidigare. 

Att genusrelationer kan se olika ut i olika typer av orter är inget nytt, 
det finns belagt sedan tidigare (Forsberg m.fl., 2006). Bruksorter och 
landsbygd skiljer sig till exempel från storstäder. Storstadsfamiljer lever 
mer jämställt i relation till landsbygdsfamiljer, vilka lever enligt mer 
traditionellt formade genuskontrakt. En faktor förutom lokal kultur, 
som anses påverka graden av jämställdhet i en familj, är utbildning. 
Ju högre utbildning mannen och kvinnan i ett förhållande har, ju mer 
jämställt lever de (Ahrne & Roman, 1997; Kvande & Rasmussen, 2007). 
I familjer där utbildningsnivån är låg lever makarna alltså oftare enligt 
ett relativt traditionellt könsrollstänkande. Utbildningsnivån är dess-
utom lägre på landsbygd och i bruksorter jämfört med storstäder och 
mer urbana miljöer (se Sune Bergers kapitel). Vår studie ger ytterligare 
belägg för dessa slutsatser. Men trots att genusrelationerna i de båda 
undersökta kommunerna beskrivs i intervjuerna som relativt traditio-
nella är det emellertid fullt möjligt att gränsbygden representerar nya 
former av postindustriella genuskontrakt. Genuskontrakt som är kon-
sumtionsbaserade och projektbaserade, det vill säga ett genuskontrakt 
som konsumtionsregulator snarare än som reproduktionsregulator. Ett 
exempel är att både kvinnor och män som arbetar i Norge har högre 
löner jämfört med anställda på den svenska sidan. En familj där kvin-
nan arbetar i Norge och mannen i Sverige uppvisar därmed en annan 
inkomstfördelning mellan makarna än den gängse, det är i ett sådant fall 
relativt vanligt att kvinnan har högre inkomst än mannen. 

Nya möjligheter att kombinera olika anställningar har dessutom öppnat 
sig i och med etableringen av de två köpcentrumen i Charlottenberg 
och Töcksfors. Intervjupersoner vittnar till exempel om att relativt hög-
utbildade yrkeskvinnor arbetar i köpcentrat på kvällstid på grund av de 
jämförelsevis goda lönerna. 

26 Detta framkommer genom intervjuerna där intervjupersoner talar om både egna erfaren-
heter och vad de vet eller hört om andra familjer. Personal inom förskola och BVC talar 
till exempel om det här fenomenet som något som inte bara existerar i människors 
föreställningar, utan sådant som föräldrar öppet pratar om.
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En hög materiell standard hos de unga i kommunerna, kvinnor såväl 
som män, kan också påverka framtida genusrelationer och genuskon-
trakt. Att genusrelationerna är under förändring (även om det går sakta) 
är inget nytt, det har uppmärksammats av flera forskare både vad gäller 
konstruktion av femininiteter och maskuliniteter (till exempel Butler, 
2007; Connell, 2005; Hearn, 2004) samt konstruktion av föräldraskap 
och familj (Bekkengen, 2002; Björnberg & Kollind, 2003). Hur vi ser 
på kön och genus är emellertid inte enbart en regional fråga utan även 
en klassfråga. Flera norska forskaren (Bøe & Waerness, 2005; Knudsen 
& Waerness, 2006; Waerness, 2001) har till exempel uppmärksammat 
att det idag är medelklassens krav på jämställdhet som gäller som ideal, 
vilket innebär att allt skall delas lika. Kvinnan och mannen skall alltså 
vara så lika varandra som möjligt för att vara jämställda. Inkomster 
liksom hushållsarbete skall till exempel delas lika mellan parterna i ett 
förhållande. Att det inte alltid ser ut så i verkligheten tycks inte påverka 
idealbilden. Däremot är det ett mått på jämställdhet som även används 
inom forskningen, vilket gör det svårt att se andra konstruktioner av 
kön som konstruktioner av jämställdhet (se även Moore, 1996). De 
unga kvinnornas intresse för ett servicearbete med hög lön i Norge 
skulle till exempel kunna tolkas som en konstruktion av jämställdhet, 
liksom deras intresse för konsumtion av kapitalvaror. 

De vänder på könsrollerna jämfört med den mer traditionella fördel-
ningen mellan könen, där han tillskrivs intresset för kapitalvaror och 
hög inkomst medan hon tillskrivs intresset för hemmet och familjen 
(Björnberg & Kollind, 2003). Det kan vidare vara viktigt att inte koppla 
arbete i hemmet eller barnafödsel till underordning utan att se på till-
gång till resurser, arbetsförhållanden och hur produkterna av det arbete 
som sker distribueras (Moore, 1996). Det är alltså väsentligt att studera 
både vad kvinnorna verkligen gör och hur det förstås kulturellt.

Hur ändrade relationer och ekonomiska möjligheter kommer att 
påverka sociala positioner i gränstrakterna i framtiden är dock svårt 
att uttala sig om. Den nuvarande ekonomiska krisen kan dessutom 
påverka i andra riktningar än de som beskrivs ovan.

Gränseffekter – eller inte?
Till slut - är livsvillkoren på gränsen präglade av något som kan kall-
las speciella gränseffekter? Är det möjligt att peka på fenomen som är 
speciella på grund av gränsen mellan Sverige och Norge? 

Ja, det är i alla fall möjligt att peka på att gränsen gör vissa fenomen 
möjliga – utan gränsen skulle det till exempel inte vara en ekonomisk 
vinning för den som bor i Sverige att arbetspendla till Norge. Inte heller 
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skulle det vara ekonomiskt försvarbart för norrmännen att åka till Sve-
rige för att shoppa. Att arbetslösheten är lägre i Årjäng och Eda på grund 
av att de är kommuner vid gränsen vilket ger möjlighet att korsa den 
för att få arbete, är ett annat fenomen som är knutet till just att gränsen 
finns. Detta är också beroende av att Norge är ett land i behov av arbets-
kraft, vilket i sin tur är beroende av den norska oljan som gjort Norges 
utbyggnad av välfärden möjlig (jfr Hellevik, 2008) . Gränstrakterna 
lever således i skuggan av den norska oljan. Hur den nyligen inträf-
fade oljekatastrofen i Mexikanska golfen eventuellt kommer att påverka 
oljebranschen framöver är därför en fråga som kan ha stor betydelse för 
just gränstrakterna. Ett inte helt främmande scenario skulle kunna vara 
att de ökande riskerna för olyckor på grund av att oljeresurserna blir 
allt mer svårtillgängliga att utvinna leder till skärpta säkerhetskrav och 
så småningom till begränsade vinster för oljebolagen. Det kan i sin tur 
påverka gränshandeln negativt. Olyckan med oljeplattformen i mexi-
kanska golfen kan således på sikt få nu oanade gränseffekter. 

Värt att lyfta fram är också att ”gränseffekter” egentligen inte finns vad 
gäller vissa fenomen. Vissa sociala relationer i gränstrakterna, såsom 
släktskap och giftermål, uppvisar till exempel inga särskilda gränseffekter, 
om det inte är så att relationerna påverkar möjligheten att få arbete (jfr 
Granovetter, 1995). Andra sociala relationer gör det däremot definitivt. 
När sociala positioner förändras, som i fallet ”de nyrika norrmännen” 
och deras invasion i gränskommunerna, då uppkommer gränseffekter. 
Nya roller och förändrade sociala positioner förorsakar ambivalens 
och konstruktioner av in- och utgrupper i gränstrakterna. ”Etablerade” 
lokalinvånare ökar sin interna sammanhållning mot ”utomstående” 
och en fientlighet mot de utdefinierade skapar nya sociala relationer 
och positioner (jfr Elias & Scotson, 1999). Gränskommunerna lever 
således vidare i ett inte alltid bekvämt beroendeförhållande i relation 
till grannarna i väster, ett beroendeförhållande som kan karaktärise-
ras som en social polarisering mellan lokalbefolkning och kunder eller 
inflyttade norrmän. Det finns en betydande dubbelhet i relationerna 
mellan människorna över gränsen som beskrivs mycket väl av Berger 
(2007) som poängterar att samtidigt som synen är att ”dom är som vi” 
(Berger, 2007:65) så finns också uppfattningen att ”dom” inte alls är 
som ”oss” (se även Forsberg m.fl, 2006).

Samtidigt lever invånarna i gränskommunerna i samma samhälleliga 
utveckling som resten av Sverige, Norge och världen. Globalisering 
och individualisering är utmärkande drag i denna pågående samhälls-
utveckling (Bauman, 2001; Beck, 1992; Giddens, 1990), vilket även får 
antas påverka gränseffekter och relationer över gränsen. Möjligen är 
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det med hjälp av globalisering och individualisering vi skall tolka till 
exempel genusrelationer och genuskontrakt vid gränsen.  

De höga inkomsterna och möjligheten att konsumera blir individu-
aliserade27 fenomen i en allt mer och mer globaliserad och likriktad 
omvärld. Likriktningen eller den så kallade Macdonaldiseringen (Bau-
man, 1998), utvecklas jämsides med fragmenteringstendenser i lokala 
miljöer i form av kulturell mångfald, regionalisering och individuali-
sering. Vi kan också tolka en del av de fenomen vi ser som effekter av 
glokalisering (jfr Ritzer, 2000), det vill säga effekter av lokalkulturellt 
anpassad globalisering. 

I det postindustriella samhället kan genuskontraktets karaktäristika 
domineras av att det är konsumtionsbaserat och projektbaserat, det 
vill säga ett genuskontrakt som konsumtionsregulator, i motsats till 
jordbrukssamhällets produktionsbaserade genuskontrakt och industrisam-
hällets reproduktionsbaserade genuskontrakt (Forsberg m.fl., 2006:112). 
I gränsregionen existerar fortfarande föreställningar om det traditionella 
genuskontraktet, men i realiteten uppvisar gränstrakterna tecken på en 
utveckling av mer postindustriella genuskontrakt, genuskontrakt som 
konsumtionsregulator, snarare än genuskontrakt som reproduktionsre-
gulator. Hur människor föreställer sig den sociala världen och vad som 
försiggår i praxis är inte sällan varandras totala motsatser (jfr Björnberg & 
Kollind, 2003; Bøe & Wærness, 2005).

De postindustriella dragen i samhällena bryts emellertid hela tiden mot 
traditionella, industriella drag. Identiteter förhandlas liksom känslan 
för platsen, in- och utgrupper bildas och sammanhållningen i lokal-
samhället förstärks eller försvagas i relation till gränsens betydelse.

27 Det vill säga att individen åläggs ett allt större ansvar för sina val i en social värld som 
framställs som bestående av oändliga valmöjligheter.
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Plats på gränsen 
Sune Berger

Gränslösa möjligheter
”Att befinna sig i ett gränsland”, ”att 
balansera på gränsen”, ”att vara gräns-
lös”, ”gränslöshetens rum”. Ofta står 
dessa uttryck för abstrakta sinnestill-
stånd, men de kan också vara ytterst 
konkreta. Så till exempel befinner 
sig boende i gränsområden mellan 
två länder i en fysisk dubbelhet som 
påverkar vardagslivets skilda aktivi-
teter. Det kan då handla om sociala 
relationer grundade på såväl släktskap 
som annat umgänge i vardagen med 

människor från den andra sidan gränsen. Rörelser över gränsen har 
fört människor samman i äktenskap och vän- och släktskapsrelationer 
har utvecklats. Religiösa, kulturella och politiska yttringar som visat sig 
gränslösa och som spridits som gränsöverskridande ”rörelser” har slagit 
rot på båda sidor av gränsen och förenat människor. Det tydligaste och 
mest påtagliga beviset på rörligheten över gränsen är dock flyttning, 
pendling och inköpsresor. Flyttning är ett mer permanent tillstånd i 
jämförelse med de resor som företas dagligen eller på veckobasis och de 
resor som går över gränsen för att handla. Evenemang av olika slag kan 
också ses som mer attraktiva på andra sidan gränsen, speciellt ungdo-
mar är i det avseendet mycket rörliga. En inte obetydlig del av resorna 
över gränsen kan handla om resor till fritidshus. En femtedel av fritids-
husen i Värmland har utländska ägare och drygt hälften av dessa ägs av 
norrmän (SCB, 2010). 

För att illustrera ett antal frågor kring gränsen med särskilt fokus på 
förhållanden kring pendling och inköpsresor har två värmländska 
kommuner, Eda och Årjäng, valts ut. Intresset har inriktats mot region-
förstoring som fenomen, de konsekvenser som pendlingen medfört för 
enskilda och deras familjer samt vad etableringen av två stora köpcentra 
betytt för ekonomi och arbetsmarknad i de båda kommunerna. Vi har i 
projektet ”Regionförstoring på gränsen” använt oss av såväl kvalitativa 

Fotograf: Svante Karlsson
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som kvantitativa data. Metodiskt har det inneburit att vi genomfört 
intervjuer med kommunala företrädare i form av politiker och tjänste-
män, med pendlare från de båda kommunerna och med såväl anställda 
som kunder vid köpcentra i Charlottenberg och Töcksfors. Kvantita-
tiva data har bearbetats mot bakgrund av enkäter till pendlare och till 
kommuninnevånare i de båda kommunerna. Inledningsvis kan noteras 
att situationen i de båda kommunerna i högsta grad har påverkats av 
utbytet över gränsen. Det betyder att hushållens inkomster påverkats 
positivt och att arbetslösheten, särskilt bland ungdomar, har varit låg i 
jämförelse med övriga kommuner i länet (Kalander Blomqvist, Janson  
& Starrin, 2009).

Vi har i några tidigare forskningsprojekt tillsammans med Østlands-
forskning i Norge studerat såväl demografiska och näringslivsmässiga 
som socioekonomiska och genusrelaterade frågor i gränsregionen Inre 
Skandinavien (se bland annat Berger & Forsberg, 2005; Berger, Fors-
berg & Ørbeck, 2004; 2007; Forsberg, m.fl. 2006). Tidigare har också 
gemensamma infrastrukturella och miljömässiga frågor diskuterats i 
ett samnordiskt projekt (se t.ex. Berger & Selstad, 1999; Berger, Elling, 
Höyer, Selstad & Thorsteinson, 1999).

Frågan är då vad pendlingen som skapat regionförstoringen fått för 
sociala och hälsomässiga konsekvenser för pendlarna och deras famil-
jer och vad etableringen av köpcentra inneburit för arbetskraften, för 
andra företag och för kommunal verksamhet. 

För att få ett grepp om den ekonomiska situationen i Årjäng och Eda 
kan det vara lämpligt att jämföra kommunerna med andra värmländ-
ska kommuner och med siffror för länet som helhet. En viktig mätare 
för ekonomisk framgång är hög sysselsättning och låg arbetslöshet. De 
båda västvärmländska kommunerna utmärker sig i detta sammanhang 
på ett speciellt sätt. Om vi ser hur sysselsättningsutvecklingen varit i 
Eda och Årjäng mellan 1995 och 2007 så har båda kommunerna en 
positiv utveckling. Andelen sysselsatta har särskilt i Årjäng ökat avse-
värt, +13,6%. Eda ligger i paritet med länet, +1,8%, medan många av 
länets kommuner minskat sin sysselsättning, Munkfors med drygt 20% 
och övriga brukskommuner med mellan 10 och 15% (SCB och www.
regionfakta.com).

När det gäller den öppna arbetslösheten från år 2000 till 2008 har 
såväl Årjäng som Eda haft en mycket positiv utveckling. När det gäller 
arbetslösa i åldern 16-64 år, så var årsmedeltalet för kvinnor i Årjäng 
2,8% år 2000 och för Eda 3,7% vilket kan jämföras med årsmedeltalet 
för länet, 4,4%. År 2008 var motsvarande siffror för Årjäng 1,7%, för 
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Eda 1,8% och för länet 2,6%. Männen i Årjäng hade år 2000 5,4% 
öppet arbetslösa och Eda  4,6%, jämfört med länet 5,8%. År 2008 var 
motsvarande tal för männen i Årjäng 2,2%, i Eda 1.9% och för länet 
2,8%. ( tabell 1). Genom att ovanstående siffror handlar om årsmedel-
tal så har finanskrisen som startade hösten 2008 inte hunnit påverka 
arbetslöshetssiffrorna. (SCB och www.regionfakta.com).

Kvinnor Män

Kommun/Region Antal Andel (%) Antal Andel (%)
Arvika 152 1,9 176 2,1

Eda 45 1,8 52 1,9

Filipstad 89 2,9 128 3,8

Forshaga 97 2,8 105 3,0

Grums 90 3,2 99 3,3

Hagfors 87 2,4 117 2,9

Hammarö 123 2,7 109 2,3

Karlstad 754 2,8 835 3,0

Kil 100 2,7 101 2,7

Kristinehamn 230 3,2 233 3,1

Munkfors 33 3,2 42 3,6

Storfors 41 3,3 53 3,7

Sunne 106 2,6 112 2,6

Säffle 135 3,0 132 2,7

Torsby 72 2,0 114 2,8

Årjäng 48 1,7 70 2,2

Värmlands län 2 201 2,6 2 476 2,8

Riket 69 450 2,4 80 834 2,7

Tabell 1. Öppet arbetslösa kvinnor och män, årsmedeltal år 2008  
Källa: Arbetsförmedlingen
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Som framgår av tabell 2 så har de båda kommunerna också en mycket 
liten andel långtidsarbetslösa.

Kommun/Region Antal Procent
Arvika 38 0,2

Eda 7 0,1

Filipstad 40 0,6

Forshaga 35 0,5

Grums 38 0,7

Hagfors 23 0,3

Hammarö 50 0,5

Karlstad 327 0,6

Kil 34 0,5

Kristinehamn 95 0,6

Munkfors 12 0,6

Storfors 16 0,6

Sunne 32 0,4

Säffle 62 0,7

Torsby 17 0,2

Årjäng 13 0,2

Värmlands län 839 0,5

Riket 36 573 0,6

Tabell 2. Långtidsarbetslöshet år 2008. Årsmedeltal. Källa: Arbetsförmedlingen

Ett problem när det gäller redovisningen av den ekonomiska utveck-
lingen i Eda och Årjäng är de statistiska fel i mätningar som förekommer. 
Det är ett känt fenomen att de inkomster som intjänats i Norge hittills 
endast i begränsad omfattning redovisats i SCB:s inkomststatistik. Det 
innebär att den faktiska inkomstsituationen för de svenska pendlarna i 
gränskommunerna klart underskattats, vilket också medfört att Årjäng 
och Eda räknats till ”fattiga kommuner” i den svenska inkomststatisti-
ken på kommunnivå. Dessutom har på grund av dessa felkällor barnen 
i dessa kommuner pekats ut som ”fattiga barn”. Under flera år har på 
initiativ från Nordiska Ministerrådet diskussioner förts mellan Svenska 
SCB och norska SSB för att få till stånd en rättvisande inkomststatistik. 
(Se vidare Berger & Karlsson, 2011).
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Materialitetens uttryck

Trots de statistiska problemen finns det ändå skäl att ge ytterligare 
bakgrundsdata för att förstå den utveckling som präglat de båda gräns-
kommunerna. Den starka ekonomiska utvecklingen har eventuellt en 
mörkare baksida som kan ge långsiktigt negativa konsekvenser. Det hänger 
samman med den påtagligt materialistiska syn som präglar ungdomar i 
kommunerna. Det avspeglas i ovanligt hög förvärvsfrekvens bland ungdo-
mar. I åldersgruppen 16-19 år är 36% förvärvsarbetande i Årjäng och 26% i 
Eda, vilket är betydligt över länsgenomsnittet (17%) och riksgenomsnittet 
(19%). I åldersgruppen 20-24 år toppar Eda med 69%, betydligt högre än 
läns- och riksgenomsnittet (tabell 3).   De höga förvärvsfrekvenserna har 
bland annat resulterat i en mycket låg övergångsfrekvens till högre utbild-
ning. (SCB, Arbetsmarknad, 2009).

 
Kommun/
Region

16-19 
år

20-24 
år

25-34 
år

35-44 
år

45-54 
år

55-64 
år

65-74 
år

Arvika 21,3 67,6 79,0 81,6 80,5 69,2 8,8

Eda 25,8 69,0 67,3 68,3 70,7 61,2 5,9

Filipstad 18,8 68,8 78,6 81,6 76,7 66,1 7,3

Forshaga 13,7 59,8 77,9 83,1 82,0 71,9 8,3

Grums 16,0 60,7 77,0 79,1 82,8 66,0 7,8

Hagfors 13,2 57,7 77,0 81,8 81,7 68,6 7,2

Hammarö 12,5 58,8 82,3 90,3 88,9 72,8 9,9

Karlstad 16,5 56,4 77,5 84,4 84,1 73,4 11,4

Kil 14,5 59,0 79,0 82,7 85,2 75,3 11,5

Kristinehamn 15,6 64,4 74,9 83,7 81,1 69,2 8,9

Munkfors 13,8 61,9 76,8 80,2 79,1 70,7 8,2

Storfors 14,5 62,4 74,7 81,1 81,5 69,4 8,6

Sunne 17,9 61,5 81,8 84,1 85,0 73,1 9,4

Säffle 19,7 61,1 77,9 83,9 83,7 72,2 4,4

Torsby 14,5 63,9 75,8 82,2 80,4 67,1 4,3

Årjäng 34,5 62,9 69,6 77,2 75,4 66,6 5,9

Värmlands län 17,4 60,3 77,3 82,9 82,3 70,6 5,0

Riket 19,1 62,1 77,9 84,9 83,7 72,0 11,8

Tabell 3. Förvärvsfrekvenser år 2007 i åldersgrupper.  
Källa: Statistiska Centralbyrån, www.scb.se
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Vi har således att göra med ett relativt sett lågt intresse för högre studier 
i de båda västvärmländska kommunerna. Om vi ser till hur stor andel 
av ungdomarna födda 1987 som vid 21 års ålder påbörjat högskole-
studier så placerar sig Årjäng näst lägst i länet med 15,2% (Munkfors 
ligger lägst i länet och landet med drygt 7%). Detta kan jämföras med 
den kommun i landet som ligger högst, Danderyd, med 61,7%. En 
jämförelse med dem som vid 24 års ålder påbörjat studier vid högskola 
visar att Eda ligger lägst i länet med 25,6%. Motsvarande jämförelse 
med Danderyd visar att 75,7% av de 24-åriga ungdomarna där påbörjat 
högskolestudier. (Högskoleverket, Analys nr 2010/2).

Ur ett akademiskt perspektiv är det naturligtvis lätt att förundras över 
de markanta skillnaderna mellan Danderyds kommun och de båda 
värmländska kommunerna. En närmare analys visar emellertid att med 
tanke på de inkomstmässiga, klassbundna, yrkes- och utbildningsrelate-
rade skillnaderna så är gapet i övergångsfrekvenser inte så överraskande. 
En annan fråga är om vi kan dra några särskilda slutsatser om vilket liv 
som väntar för ungdomarna i Eda och Årjäng respektive i Danderyd. 
Finns det kanske något eftersträvansvärt i att en så hög andel av ung-
domarna i Eda och Årjäng tidigt tar ett ekonomiskt försörjningsansvar? 
Är materialiteten måhända lika stor bland Danderyds ungdomar, men 
finns det också en högre andel ”curlingföräldrar” där som ekonomiskt 
står bakom sina ungdomar? Kan möjligheterna till arbete i Norge för 
de västvärmländska ungdomarna ge förutsättningar för ”ett gott liv”? 
För att svara på dessa frågor skulle det behövas uppföljande studier och 
mer ingående analyser. I det sammanhanget skulle det också vara på 
sin plats att diskutera de mentaliteter, det vill säga tankestrukturer och 
traditioner, som är styrande i olika geografiska miljöer och som i högsta 
grad bestämmer handlingsmönster och val i livet, inte minst det som 
gäller studier respektive arbete. 

Frågan om materialitet och tillväxt kan också knytas till de omfattande 
investeringar som gjorts i köpcentra i Charlottenberg och Töcksfors, 
Dessa köplador som etablerats genom norskt kapital är exempel på 
hur territorier på den svenska sidan av gränsen utvecklats till symboler 
för en växande konsumtion med huvudsakligen norska kunder, som 
i en ständig ström rör sig över gränsen för att utnyttja de prisfördelar 
som just gränsen skapar. Här har det skapats ett stort antal arbetstillfäl-
len särskilt för unga kvinnor. De flesta företag som etablerat sig har 
norska ägare så en betydande del av penningströmmarna går tillbaka 
till Norge. Men hur länge kan den omfattande konsumtionen, som 
ökat för varje år, pågå? Är det en utveckling som vi kan fortsätta att app-
lådera utan att reflektera över konsumtionens konsekvenser i en värld 
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där sambandet mellan konsumtion 
och global miljöförstörelse blir allt 
tydligare? Eller är detta en fråga som 
i lika hög utsträckning gäller själva 
produktionen av varor och tjänster, 
grunden för konsumtionen? I vilket 
fall som helst kan vi knappast ställa 
de anställda vid köpcentra till svars 
för den ohejdade konsumtionen 
vid gränsen och knappast heller de 
norska kunder som är angelägna om 
att bland annat köpa billiga mat-
varor och alkohol på den svenska 
sidan. Det finns nämligen en annan 
aspekt som ibland lyfts fram och 
som skymtar i den svensk-norska 
diskussionen om gränshandelns roll 
och som innehåller en klassdimen-
sion som gör att man i den norska 
synen på mat- och spritresorna till 
Sverige något nedsättande talar om 
köpresorna som ”Harryturer”. Vi 

anar att det i Norge finns samma syn på kunder som handlar i Sve-
rige som det i Sverige finns beträffande svenskar som handlar billigt 
i lågprisvaruhus som Ullared. En överkonsumtion hos en köpstark 
medel- och överklass tar sig av standard- och statusskäl andra uttryck, 
men grundproblemet att konsumtionen försvårar en hållbar utveckling 
är likartad. Trots detta ses en ökad konsumtion som en nödvändighet 
av ledande politiker och ekonomer för att bland annat lösa den globala 
finanskrisen, skapa fler jobb och fortsätta tillväxten. Kritiken mot detta 
paradigm har trots klimat- och miljöhot svårt att göra sig gällande (Se 
bl.a. Jackson, 2009).

Platsidentitet och rivalitet
Bland geografer är begreppet ”sense of place” flitigt använt. Oftast är 
det använt för att visa att det existerar en identitet som förknippas med 
platsen och att denna identitet är knuten till såväl individer som grup-
per. Det betyder att den är förvärvad genom traditioner, historia och 
vanor knutna till det vardagsliv som existerat och existerar på platsen. 
Bland brittiska geografer har särskilt beroendet till det lokalt specifika 
näringslivet och de arbetsplatser som också varit en del i identitetsska-
pandet betonats (Cooke, 1989; Massey & Jess, 1995; McDowell, 1997). 

Fotograf: Sune Berger
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I många fall har också andra identitetsskapande processer vilat på de 
strukturer som skapats genom arbetsplatsernas roll. Det kan handla om 
musik, idrott och föreningsliv som utvecklats som bärare och förstär-
kare av den lokala identiteten. I vissa fall kan den lokala identiteten bli 
så stark att det är den huvudsakliga identitetsmarkören för personer 
som bär med sig sina samlade erfarenheter från vardagslivets sociala, 
ekonomiska och kulturella liv. Identiteten blir i detta sammanhang inte 
bara något individuellt utan är snarare resultatet av den specifika var-
dagsmiljö som individen befinner sig i. Identitet knuten till en plats 
kan i hög grad handla om tillhörighet. Det betyder att man kan känna 
sig hemma, uppleva trygghet och att vara förtrogen och bekväm med 
platsen. Eller som Relph (1976) uttrycker det: ”To be human is to live 
in a world that is filled with significant places: to be human is to have 
to know your place.” 

Men vad händer då i ett samhälle som blir allt mer rörligt och där bärare 
av den tidigare identiteten som arbetsplatser eller föreningar upplösts 
eller försvunnit? Det talas om att människor söker nya identiteter och 
att dessa inte alltid är platsbundna. Betyder det att de nätbaserade 
identiteterna slår ut de platsrelaterade eller kan de utvecklas tillsam-
mans hos enskilda individer eller grupper? Dessutom vet vi att många 
människor bor på platser där man saknar specifika band (placelessness) 
genom att man är flykting eller man har flyttat och man saknar en 
social knytning som kanske funnits tidigare (Said, 1985). Identiteten 
kan också vara relaterad till en annan skala än platsen. Vi kan då tänka 
på såväl mikronivåer som grannskap, hemmet eller den egna trädgår-
den. Många känner kanske också en tydligare identitet till regionen 
eller naturlandskapet.

För att återvända till gränsproblema-
tiken kan man fråga sig vad gränser 
betyder för platsidentitet. Att markera 
skillnader mellan platser kan göras på 
olika sätt och behöver inte betyda 
att det bara är nationsgränser som är 
åtskiljande. Från vår undersöknings-
kommun Eda kan vi ta exemplet med 
de skilda identiteter som utmärker 
tätorterna Charlottenberg, Åmotfors 
och Koppom. Från våra intervjuer 
framgår att Charlottenberg har högst 
status i kraft av att vara centralort i kommunen och att de boende i 
övriga orter ibland uttrycker att det är Charlottenberg som gynnas när 

Fotograf: Sune Berger
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det gäller kommunala investeringar och etableringar. Det finns en tydlig 
rivalitet mellan de tre orterna och många menar att man av klädseln 
också kan se varifrån kommuninvånarna kommer. Rivaliteten tar sig 
också konkreta uttryck som att de som bor i Åmotfors hellre åker till 
grannkommunen Arvika och handlar än till Charlottenberg. Koppom 
har lägst status och de boende där anses inte heller vara jössehäringar 
utan nordmarkingar. Dessutom har Koppom fått en inflyttning av soci-
alhjälpstagare från Norge vilket sänkt deras status ytterligare. De här 
exemplen visar att i identitetsbegreppet liksom i platskänsla finns också 
problemet att inte känna tillhörighet. En del av de intervjuade menar 
att slitningarna mellan kommundelarna går tillbaka till 1970-talets kom-
munreform som innebar att Köla och Järnskog fördes till Eda kommun 
(Kåpe, 2006). Forskningen om plats och territorialitet visar att skillna-
der i status, makt och ekonomi kan leda till att rivaliteten förstärks. 
En alldeles speciell antagonism som har att göra med riksgränsen visar 
sig i det territorium som utgörs av själva köpcentret i Charlottenberg. 
Många av de svenskar som intervjuats har uttryckt det som att man 
”invaderas” av norrmännen och att de ”ockuperar” affärerna och ”tar så 
mycket plats”.  Samtidigt som de utgör själva grunden för såväl etable-
ringen som arbetsmöjligheterna har Edaborna svårt att acceptera den 
ekonomiska makt som deras välfyllda kundvagnar representerar. 

På många sätt har gränshandeln och gränspendlingen kommit att 
förändra platsidentiteten. För det första har det skett genom att cen-
trumfunktionerna flyttat från Charlottenbergs centrum till det nya 
köpcentret där det skapats en sorts urbanitet som kontrasterar mot det 
ordinarie vardagslivet i kommunen. Den senaste tidens följdinveste-
ringar, som består av norskt kapital som investerats i en hotellanläggning, 
förstärker ytterligare intrycket. För det andra har platsidentiteten för-
ändrats genom att en betydande del av arbetskraften pendlar till arbete 
i Norge. Det innebär att en del av de sociala funktionerna i kommunen 
försvagats samtidigt som de som arbetar i Norge har fått en förbättrad 
ekonomisk standard, som ger synliga uttryck i hus som renoveras och 
en modern fordonspark. Närheten till den norska arbetsmarknaden ger 
således också en påtaglig statushöjning hos delar av befolkningen, för 
även de visuella intrycken visar att det föreligger skillnader mellan de 
tre tätorterna och att moderniteten är mest påtaglig i Charlottenberg 
och minst i Koppom. 

Både i Eda och i Årjäng finns det motstånd mot att de kommunala 
myndigheterna ”sålt ut” mark och varit frikostig med bygglov för de 
norska investerarna. Det finns de som menar att man varit alltför kort-
siktig och förblindats av det norska kapitalet. De följdinvesteringar som 
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redan gjorts eller som planeras bygger i hög grad på att skillnaderna i 
köpkraft kommer att bestå och därmed beroendet av Norge.

Den andra undersökningskommunen Årjäng skiljer sig från Eda på det 
sättet att medan Eda varit en kommun som till stora delar fungerat 
som en brukskommun med storskalig industri så har Årjäng en tradi-
tion som småföretagarkommun. Årjäng har placerat sig högt både i ett 
värmländskt och svenskt perspektiv när det gäller företagsklimat och 
den kommunala förvaltningen har haft goda relationer till näringsli-
vet. Dessutom har arbetslösheten varit låg och Årjäng har en tradition 
som pendlingskommun och arbetskraften har historiskt sett pendlat till 
jobb både i Norge och i Göteborg. När etableringen av ett köpcentrum 
i Töcksfors tillkännagavs var det efter snabba och givande förhand-
lingar mellan kommunens företrädare och den norske finansiären. 
Även i Årjängs kommun finns det en ortsrivalitet, idet här fallet mellan 
gränsorten Töcksfors och centralorten Årjäng. Årjäng har fortfarande 
kvar Systembolaget, vilket gör att det fortfarande är attraktivt för de 
norska kunderna att ta sig vidare några mil efter E18.

Även i Årjängs kommun har det diskuterats livligt kring frågor som 
rör följdetableringar, såsom stugbyar, golfbana och hotell. Kritiken från 
ortsbefolkningen har stundtals varit hård när det gäller dessa etable-
ringar, vilket avspeglas i ett antal insändare i pressen. Handeln i Årjängs 
centrum har försvagats sedan etableringen av köpcentrat i Töcksfors 
och nu är det inte heller ovanligt att Årjängsborna åker till Töcksfors 
för att handla. En hel del kritik har riktats mot omvandlingen av torget 
i Årjäng som nu mist sin tidigare karaktär och omgestaltas till ett nytt 
affärscentrum. 

I våra intervjuer är det ändå tydligt att man ser fördelarna med de 
norska kunderna; ”vi lever ju på norrmännen” är ett vanligt uttryck 
för detta beroende. De data som vi samlat in i Liv och hälsa undersök-
ningen visar att det finns en stark tilltro till att kunna få jobb i såväl Eda 
som Årjäng. I dessa båda kommuner svarar ca 60% av de tillfrågade 
att chanserna för arbetslösa att få jobb är ”mycket stora/ganska stora” 
medan motsvarande andel i Munkfors är ca 4%.  ”Om Du jämför hur 
det var för fyra år sedan skulle Du då säga att Din framtidstro är bättre 
nu”. Den största andelen som svarat att de har en bättre framtidstro nu 
finns i Eda (30% av männen och 29% av kvinnorna). Årjäng återfinns 
på fjärde plats i länet (25% av männen och 23% av kvinnorna). Det 
ska dock observeras att dessa frågor ställdes under våren 2008, således 
innan finanskrisen (Berger & Karlsson, 2009).
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Sammanfattande reflektioner    
Vi kan konstatera att det i de båda undersökningskommunerna förelig-
ger ett starkt beroende till såväl den norska arbetsmarknaden som de 
norska konsumenterna. Detta beroende har många positiva förtecken, 
men det finns också de som uttrycker oro för ett alltför stort beroende. 
Detta beroende handlar såväl om att de kommunala myndigheterna 
sätter de norska intressena i förgrunden och att detta i alltför hög grad 
påverkar den fysiska planeringen. Dessutom påverkas priserna på såväl 
permanentbostäder som fritidshus av köpvilliga norrmän. De positiva 
effekter som den norska köpkraften och den norska arbetsmarknaden 
skapar överväger ändå i båda kommunerna.

Det är den unga befolkningen som mest påtagligt dragit nytta av när-
heten till gränsen. Det är också bland ungdomarna vi ser de tydligaste 
tecknen på den materialitet som diskuterats i det här kapitlet och som 
tar sig uttryck i hög förvärvsfrekvens och låg övergång till högskole-
studier. Med tanke på den relativt sett höga ungdomsarbetslöshet som 
funnits i landet under senare år innebär närheten till Norge att det ska-
pats goda möjligheter till sysselsättning. För många ungdomar kan det 
betyda att man ges möjlighet att arbeta under en tid och att det senare 
kanske blir aktuellt med studier. Men möjligheterna till goda förtjänster 
kan också innebära att man vänjer sig vid ett liv med en hög konsum-
tionsnivå. Utan att moralisera kring detta kan det ändå vara på sin plats 
att fundera över om finanskrisen kanske kan medföra att det också för 
gränsområdets invånare skapar en förändring i konsumtionsbeteende 
och i arbete baserat på pendling över gränsen. 

Platsidentiteten och platskänslan vid gränsen har förändrats över tid. 
Det hänger intimt samman med att rörelserna i form av flyttning och 
pendling över gränsen har ökat. Det sammanhänger också med att det 
skett en social skiktning mellan olika tätorter. Detta är speciellt påtag-
ligt i Eda kommun, men märks också i Årjängs kommun. Rivalitet 
mellan tätorter är ju inget ovanligt i svenska kommuner, men gränsen 
har i det här fallet kommit att förstärka en del av de skillnader som fun-
nits och som baserats på såväl olikheter i näringslivsstruktur som den 
gemenskap som funnits i tidigare kommuntillhörighet.
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Ekonomisk  
tillväxt vid gränsen  
– siffermässig beskrivning  
av sociala och hälsomässiga  
förhållanden 
Bengt Starrin 

Inledning
En av de frågor som projektet Region-
förstoring på gränsen försöker att bidra 
till kunskap om är om den ekonomiska 
tillväxt som skett i Eda och Årjäng 
medfört förbättringar i sociala och 
hälsomässiga avseenden. Under perio-
den 2000-2008 har den ekonomiska 
tillväxten med vanliga mått mätt varit 
exceptionellt hög.  Den ökade från år 
2004 till 2005 i Eda kommun mätt som 
tillväxten inom daglig- som sällanköps-
varuhandeln med 51 procent (Handeln 
i Sverige 2006). Som Sune Berger visar i 

sitt kapitel var arbetslösheten i Eda under 2008 den lägsta bland Värm-
landskommunerna. Även arbetslöshetssiffran för Årjäng var låg.

Forskningen om hur ekonomisk uppgång respektive ekonomisk 
nedgång påverkar människors väl och ve är inte entydig.  Det finns 
åtminstone fyra synsätt.  Det ena kan benämnas snabbhetstesen. Den 
tesen förbinds ibland med den franske sociologen Emile Durkheim som 
studerade självmord (Durkheim, 1897/1983). Hans övergripande tes var 
att snabba ekonomiska förändringar oavsett uppsving eller nedgång ska-
par anomiska tillstånd det vill säga mer eller mindre normlösa tillstånd 
i befolkningen. Till exempel att man skyndar snabbt till grytorna för 
att få med sig så mycket som möjligt. I sådana lägen föreligger det stor 
risk att regler som stadgar om hänsyn till varandra upphör att gälla. 

Fotograf: Sune Berger
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Den engelske forskaren Simon Szreter visar i sin historiska studie att 
om den ekonomiska tillväxten är mycket snabb samt om det politiska 
och admi nistrativa systemet ”inte hinner med” leder tillväxten till 4D´s  
”disruption, deprivation, disease, and death” (Szreter, 1997). 

Den andra tesen – nedgångstesen – säger att ekonomisk stagnation – 
försämrar människors välfärd och hälsa. För då ökar den samhälleliga 
stressen därför att allt fler får svårigheter att försörja sig genom löne-
arbete. När den ekonomiska stressen ökar ökar risken för ohälsa. Den 
tesen rönte stor uppmärksamhet under 70- och 80-talet och förbinds 
framförallt med den amerikanske sociologen Harvey Brenners studier.  
Hans tes är att när det sker en ekonomisk stagnation i ett land som 
bland annat resulterar i ökad arbetslöshet försämras välbefinnandet 
och folk hälsan och när det sker en ekonomisk tillväxt som resulterar i 
en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten då 
förbättras välbefin nandet och folkhälsan (Brenner, 1976). Ett visst stöd 
för denna tes ges i en svensk studie omfattande åren 1963-1983 (Star-
rin, Larsson, Brenner, Levi & Pettersson, 1990). 

Den tredje tesen – uppgångstesen – finns i två olika varianter. Den 
ena postulerar att det är vid ekonomisk uppgång som folkhälsan tar 
stryk och att den förbättras vid ekonomisk nedgång. Som stöd för 
den tesen brukar man anföra att antalet dödsolyckor på våra vägar 
minskar (Ruhm, 2005).  Förklaringen är bland annat att människorna 
drar ned på bilkörandet och att antalet arbetsplatsolyckor med dödlig 
utgång minskar därför att färre förvärvsarbetar. Uppgångstesen tycks 
framförallt gälla den fysiska hälsan. En ökning av den psykiska ohäl-
san samvarierar även i Ruhms analyser med ekonomisk nedgång. Den 
andra varianten postulerar det rakt motsatta nämligen att det är vid 
ekonomisk uppgång och tillväxt som folkhälsan förbättras. För då finns 
det resurser som kan användas för att bygga upp och förstärka välfärds-
systemen, sanitära förhållanden, sjukvård och olika trygghetssystem. 
Den tesen förbinds framförallt med den amerikanske forskaren Harvey 
Brenner (1976).       

Den fjärde tesen skulle man kunna kalla för fördelningstesen och den 
förknippas bland annat med den engelske sociologen Richard Wilkin-
sons forskning. Han visar i sina studier att det inte är ett lands välstånd 
utan hur rikedomen och även bördorna fördelas som är avgörande. 
Jämlikare samhällen mår bättre än ojämlika samhällen (Wilkinson, 
2005; Wilkinson & Pickett 2010).

I Eda och Årjäng finns som tidigare framgått i ett historiskt perspektiv 
inslag av såväl bruksorter som småföretagsorter med mer eller mindre 
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starka inslag av självägande bönder som drabbats hårt av strukturratio-
nalisering. Den tillväxt som ägde rum under perioden 2000-2008 i Eda 
och Årjäng har sin förklaring i gränshandeln.  

Backar vi lite grand i tiden kan vi konstatera att de båda kommunerna 
har varit utsatta i en par viktiga avseenden. Går vi tillbaka till 80-talets 
början kan vi notera att självmordstalen för män var höga i Eda. Av 
91 undersökta kommuner i Mellansverige hade Eda det högsta själv-
mordstalet för män (SMR=262).  Årjäng fanns också med bland den 
grupp av 20 kommuner med de högsta självmordstalen. Resultaten av 
undersökningen visade att höga själv mords tal för män samvarierade 
med ett antal kommunkaraktäristika nämli gen hög andel låginkomst-
tagare, hög andel anställda som varit berörda av kon kurser, hög andel 
skilsmässor och låg sysselsättningsgrad för män (Starrin, Larsson & 
Gustafsson, 1986; Starrin, Dahlgren, Larsson & Svensson, 1990).

I en undersökning från 80-talet av dödligheten i hjärt- och kärlsjukdo-
mar hörde Eda till de kommuner med den högsta dödligheten för män. 
I studien fann man att i de kommuner med höga dödstal i hjärt- och 
kärl sjukdomar för män var arbetslösheten högre, sysselsättningsgraden 
lägre, medelinkomsten lägre och andelen förtidspensionerade högre 
(Starrin, Larsson, Brenner & Wall, 1986; Starrin, Larsson & Brenner, 
1988). I mitten av 90-talet hörde Eda kommun till de orter i landet med 
den kortaste medel livslängden för män. 

Förändringar 2000-2008
Eda och Årjäng ingår i undersökningen Liv & Hälsa. Tre datainsam-
lingar har genomförts. Den första genomfördes år 2000, den andra 
2004 och den tredje 2008.  Som jag tidigare tagit upp har det ekono-
miska uppsvinget i båda kommunerna varit starkt. Arbetslösheten har 
minskat och sysselsättningen ökat under en lång följd av år fram till 
hösten 2008 då den ekonomiska krisen slog till.  

I Liv & Hälsa undersökningen ställdes en fråga om man hade någon 
ekonomisk buffert i händelse av oförutsedda utgifter.28 Andelen med 
ekonomisk buffert har ökat i såväl Eda och Årjäng men inte lika mycket 
som i övriga Värmland där ökningen sedan år 2000 varit 8 procentenhe-
ter jämfört med Edas 5 procentenheter och Årjängs tre procentenheter 
(Tabell 1). 

28 Följande fråga ställdes. Om Du plötsligt skulle hamna i en situation, där Du på en 
vecka måste skaffa fram 20.000 kronor, skulle Du klara det?.  Svarsalternativen var 
”Ja” och ”Nej”. 
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Eda Årjäng Övr Värmland
2000 2004 2008 2000 2004 2008 2000 2004 2008

Har kontant-

marginal

72 72 77 71 81 80 70 75 88

Bra hälsa 65 67 69 70 71 68 67 69 70

Förtroende 

för politiker

9 10 22 42 42 28 21 21 26

Tabell 1.  Andelen med kontantmarginal, med bra hälsa och andelen som har 
förtroende för politikerna i din hemkommun, 2000, 2004 och 2008.

Som framgår av tabell 1 har det skett en liten ökning av andelen som 
skattar sin hälsa som mycket bra eller ganska bra29 i Eda och i övriga 
Värmland men inte i Årjäng. Men där man kan notera en ökning är 
den relativt liten och ligger förmodligen inom felmarginalen.

Under de här tillväxtåren har det skett en kraftig ökning av förtroendet 
för den politiska makten i Eda kommun. År 2000 var det nio procent 
som uppgav att de hade förtroende för kommunens politiker.30  Nivån 
var ungefär densamma fyra år senare. Men sedan ökade förtroendet 
kraftigt och för 2008 var siffran 22 procent. Åt motsatt håll har det gått 
för Årjäng.  Årjäng toppade förtroendeligan vid de två första undersök-
nings-tillfällena då drygt 40 procent hade förtroende. Förtroendet har 
sedan gått ner till 28 procent. 

Egna uppfattningar om hur saker och ting förändrats mellan 
år 2004 - 2008
Ett annat sätt att få en bild av förändringar är att fråga den enskilde om 
det skett förändringar i något avseende. 

Andelen som uppger att deras psykiska välbefinnande förbättrats jäm-
fört med hur det var för fyra år sedan är störst i Eda (27 procent).31 I 
Årjäng är det 22 procent och i övriga Värmland 24 procent. Det är runt 
10-12 procent som uppger försämringar. Som framgår av tabell 2 finns 
det en mycket tydlig åldersgradient. Ju yngre man är i desto högre grad 
anser man att den psykiska hälsan förbättrats.  Gradienten är starkare 
för Årjäng än för Eda och den är starkare i Eda än i övriga Värmland. 

29  Följande fråga ställdes. Hur bedömer Du Ditt allmänna hälsotillstånd? Svarsalternati-
ven var ”Mycket bra”, ”Bra”, ”Varken bra eller dåligt”, ”Dåligt”, ”Mycket dåligt”.

30 Följande fråga ställdes. Hur stort förtroende har Du för följande institutioner i samhäl-
let? 15 olika institutioner eller motsvarande listades bland annat ”Politikerna i Din 
kommun”. Svarsalternativen var ”Mycket stort”, ”Ganska stort”, Inte särskilt stort”, 
”Inget alls”, ”Har ingen uppfattning”. 

31 Följande fråga ställdes: ”Om Du jämför med hur det var för fyra år sedan skulle Du 
då säga att: Ditt psykiska välbefinnande  ”Bättre nu”, ”Ingen skillnad”, ”Sämre nu”. 
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Eda
18-34 35-44 45-64 65-84

Bättre psykiskt välbef. 40 33 19 9

Bättre ekonomisk situation 56 54 37 16

Bättre framtidstro 39 38 25 12

Bättre förtroende för kommunens politiker 7 0 4 0

Trivsel i kommunen (mycket el ganska bra) 26 39 41 57

Funderar på att flytta 33 14 8 7

Årjäng
18-34 35-44 45-64 65-84

Bättre psykiskt välbef. 42 23 12 5

Bättre ekonomisk situation 56 43 38 14

Bättre framtidstro 55 18 15 11

Bättre förtroende för kommunens politiker 2 4 3 1

Trivsel i kommunen (mycket el ganska bra) 38 45 59 59

Funderar på att flytta 29 14 6 4

Övriga Värmland
18-34 35-44 45-64 65-84

Bättre psykiskt välbef. 36 29 18 9

Bättre ekonomisk situation 53 50 37 13

Bättre framtidstro 42 29 14 6

Bättre förtroende för kommunens politiker 3 6 4 5

Trivsel i kommunen (mycket el ganska bra) 41 46 52 59

Funderar på att flytta 33 13 9 4

Tabell 2. Förbättringar avseende psykiskt välbefinnande, ekonomisk situation 
och framtidstro, samt trivsel och benägenhet att flytta, fördelat på ålder.

Andelen som anser att deras ekonomiska situation förbättrats följer 
samma mönster.32   Ju yngre man är i desto högre grad anser man att 
den ekonomiska situationen förbättrats.  

Och sambandet är mycket tydligt och följer ett trappstegsmönster.  
Andelen som uppger förbättringar  är störst i Eda (44 procent). I Årjäng 
och övriga Värmland är det 40 respektive 41 procent. Ekonomiska för-
sämringar uppger i runda tal 18 procent (visas ej i tabell).

32 Följande fråga ställdes: ”Om Du jämför med hur det var för fyra år sedan skulle Du 
då säga att: Din ekonomiska situation är ”Bättre nu”, ”Ingen skillnad”, ”Sämre nu”.
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Bättre framtidstro uppger man framförallt i Eda (31 procent). 33  Siffrorna 
för Årjäng och övriga Värmland är 26 respektive 24 procent (visas ej i 
tabell). Vi kan av tabell 2 notera att framtidstron minskar med ökad ålder. 
Det är framförallt de yngre i Årjäng som har fått en ökad framtidstro.  

Det är få som anger att deras förtroende för kommunens politiker har 
förbättrats. I Eda och övriga Värmland är det 4 procent och i Årjäng 2 
procent.34  Andelen som uppger att förtroendet har blivit sämre överstiger 
klart andelen som uppger att förtroendet blivit bättre. I Eda och Årjäng är 
det 32 resp 33 procent och för övriga Värmland 23 procent. Den högsta 
siffran finns bland Årjängsbor och som är i åldrarna 35-44 år och 45-64 år. 
Andelen som anger försämringar är 42 resp 43 procent (visas ej i tabell).

En fråga ställdes också om trivsel.35 Andelen som trivs mycket bra i sin 
hemkommun är lägre i Eda (39 procent) än i Årjäng (49 procent) och 
övriga Värmland (48 procent). Kvinnorna trivs något bättre än männen 
och det gäller framförallt i Eda där 45 procent av kvinnorna uppger att de 
trivs mycket bra jämfört med männens 34 procent. Som framgår av tabell 
2 ökar trivseln med stigande ålder. Mönstret är tydligast i Eda kommun.  

Funderar på att flytta gör 17 procent av Edaborna och 14 procent av 
Årjängsborna. Männen i Eda är betydligt mer flyttningsbenägna än 
kvinnorna – 20 resp 14 procent. Funderingar på att flytta har framfö-
rallt de yngre och flyttningsbenägenheten minskar med stigande ålder.36

Motsägelsefull bild 
I vissa avseenden är bilden av de sociala, ekonomiska och hälsomässiga 
förändringarna tvetydiga och bitvis motsägelsefulla.  Förändringarna i 
självskattad hälsa för åren är små.  En liten ökning kan konstateras för 
Eda men den är inte större än för övriga delar i Värmland. 

Och för Årjäng är det en nedgång.  Vi kan också notera att andelen 
som har kontantmarginal har ökat. Men ökningen är mindre för Eda 
och Årjäng än den är för övriga Värmland.  Det är därför svårt att dra 
någon definitiv slutsats om den kraftiga ekonomiska tillväxten i Eda 
och Årjäng under 2000-talets åtta första år fått några tydliga effekter på 
hälsa och privatekonomi.  

33 Följande fråga ställdes: ”Om Du jämför med hur det var för fyra år sedan skulle Du då 
säga att: Din framtids tro är ”Bättre nu”, ”Ingen skillnad”, ”Sämre nu”.

34 Följande fråga ställdes: ”Om Du jämför med hur det var för fyra år sedan skulle Du då säga 
att: Ditt förtroende för kommunenspolitiker är ”Bättre nu”, ”Ingen skillnad”, ”Sämre nu”.

35 Följande fråga ställdes: På det hela taget, hur trivs Du i Din hemkommun? Svarsalternativen 
var; ”Mycket bra”, Ganska bra”, Varken bra eller dåligt”, Ganska dåligt”, Mycket dåligt”. 

36 Följande fråga ställdes: Funderar Du på att flytta från Din hemkommun? Svarsalternati-
ven var: ”Nej”, ”Ja”. 



Gränslöst Liv? En studie av två gränskommuner i Värmland  109

Om man däremot utgår från hur personer som deltog i undersökningen 
år 2008 bedömer förändringarna är bilden delvis en annan.  Ekono-
miskt sett är det fler som har fått det bättre än fått det sämre. Det är 
också fler som mår psykiskt bättre än sämre och fler vars framtidstro 
förbättrats än försämrats. Det är framförallt de yngre som har fått det 
bättre i dessa avseenden.  

Skillnaderna mellan de analyserade kommunerna förefaller inte vara så 
stora att man kan dra slutsatsen att förbättringarna är större i Eda och 
Årjäng än i övriga Värmland. Det finns små antydningar om att Eda 
skulle ha en fördel på grund av den starka ekonomiska tillväxten. Men 
några definitiva slutsatser går inte att dra.

Frågan om förtroendet för politiker har förbättrats till följd av det eko-
nomiska uppsvinget är svår att besvara. Bilden är motsägelsefull. Å ena 
sidan har andelen som har förtroende för kommunens politiker ökat 
kraftigt i Eda – från 9 till 22 procent. Men vi kan också se en kraftig 
minskning i Årjäng. Och vi kan se en ökning i övriga Värmland.  Men 
samtidigt är det få som anger att deras förtroende har ökat under de 
senaste fyra åren. Andelen som anser att förtroendet har försämrats 
överstiger klart andelen som uppger en förbättring.

Frågan om i vad mån ekonomisk tillväxt är en bra indikator på välfärd 
och välbefinnande i befolkningen är en omdiskuterad fråga. Man har 
pekat på att välbefinnandet och lycka ligger ungefär på samma nivå 
nu som för 60 år sedan trots att bruttonationalprodukten ökat mycket 
kraftigt.  Det har tagits som intäkt för att människor i de redan rika 
länderna inte blir lyckligare av att bli rikare. Å andra sidan visar stu-
dier att rika är lyckligare och friskare än vad fattiga är.  Att ta sig ur 
fattigdom innebär ett kraftigt uppsving av lyckonivån och en kraftig 
förbättring av hälsan. Men effekten av ökad materiell välfärd på lyckan 
och hälsan tycks avta ju rikare man är (Layard, 2005). På uppdrag av 
den franske presidenten Nicolas Sarkozy genomförde de två nobelpris-
tagarna Joseph Stiglitz och Amarthya Sen en granskning av i vad mån 
ekonomiska mått också är mått på välfärd och välbefinnande. Deras 
slutsats är att mått som BNP är ofullständiga och ibland till och med 
vilseledande som mått på människors välfärd. Deras förslag är att det 
bör utvecklas speciella mått på människors välbefinnande som bör 
ingå som ett av flera på den samlade välfärden i ett land. De tar upp 
betydelsen av socialt kapital det vill säga socialt stöd, samhörighet och 
samkänsla. De tar också upp betydelsen av att försöka finna adekvata 
mått på lycka (Stigelitz, Sen & Fitoussi, 2009).
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Bilaga 1.  
Intervjuguide 

(Detta exempel är för intervjuer med kommuninvånare. För olika kategorier 
intervjupersoner gjordes specifika guider)

kommuninvånare

1. Berätta kortfattat om dig själv.

Utbildning/Arbete                                                                                  
Antal år i yrket                                                                               
Hur länge har du jobbat/bott i Eda
Familj?

Om personen arbetspendlar:
Vad kan intervjupersonen berätta om arbetspendling?                                                
Om IP arbetspendlar själv, hur går det i så fall till?
Hur påverkas familjen? Hur påverkas andra sociala relationer? Fritiden?                                                                                                      
Känner IP andra som arbetspendlar? Hur tror IP att de 
upplever sin situation? Vad säger folk?   

2. Vad har det betytt att Charlottenberg fått ett uppsving ekonomiskt, 
köpcentret, handeln, norrmännen? 

Följ upp med: 
Vad är det som du tycker är positivt - ge exempel - följ upp, jobb, fritid, m.m.?
Vad är det som du tycker är negativt - ge exempel - följ upp, sociala problem?
Vad pratar folk om när det gäller köpcentret - hur går snacket - vilka olika uppfattningar finns det?
Hur kommer det att gå med det gamla centrumet? - följ upp.
Hur ser du på framtiden? Följ upp, inflyttning, utflyttning, vilka flyttar in vilka grupper flyttar ut?
Hur tror du att Charlottenberg kommer att se ut om 5 år? 

3. Utvecklingen i kommunen                                               

Vad kan du berätta om kommunen? Förändring?
Vilken betydelse har närheten till Norge?  Kontinuitet?     
Vad tycker du utmärker Eda kommun? Kvinnor?
Vilken betydelse har handeln? Män?
Är det ngn skillnad på de tre olika tätorterna? Arbetslöshet?
Vad utmärker i så fall denna skillnad? Norrmän?
 Gränsen?
Finns det några likheter? Handeln?
Vad utmärker i så fall dessa likheter? Köpcentrat?                        
Finns det ngn särskild Eda-mentalitet? Ekonomisk tillväxt?
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Vilken bild av Eda har andra? Politik?
 Förtroende?
 Norrmän?

4. Finns det ngn typisk Edabo?

Beskriv en typisk Edabo. Män?                                                                                                    
 Kvinnor?

Beskriv en icke-typisk Edabo. Vad har de för sig?
Vad tycker dom andra?
Hur pratar man om Eda och Eda-bor bland människor du träffar?

5. Kommunens framtid                                                          

 Ekonomi?
Hur ser du på kommunens framtid? Politik?
 Vem bor kvar?
Vilka förhoppningar/farhågor har du? Vem flyttar? 

6. Att bo här eller inte? 

Vad krävs för att man skall vilja bo på ett visst ställe?  Varför?
 Varför inte?                                                                                                         
Vad behöver en kommun erbjuda för att människor skall vilja bo där?  Vad krävs?

(Här kan man tänka utifrån olika samhällsklasser ) Typ av aktiviteter

 Tjänster
 Service

7. Rörlighet och arbetspendling 

 Hur?
Vad gör man på fritiden, vart åker man, varför osv Var?
 När?

Arbetspendling (Om det inte  kommer direkt under 1)  Vad? Vem/Vilka?
Vad kan intervjupersonen berätta om arbetspendling? 
Arbetspendlar IP själv eller har gjort? Hur går/gick det i så fall till? 
Hur påverkas familjen? Hur påverkas andra sociala relationer? Fritiden?
Känner IP andra som arbetspendlar? 
Hur tror IP att de Upplever sin situation? Vad säger folk?   
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Bilaga 2.  
Enkät till pendlare  
i Årjäng och Eda

Pendling

1. Arbetar du nu i Norge?

Ja

Nej  

2. Vilket är ditt yrke i Norge?

3. Vilken ort arbetar du på i Norge?

4. Arbetar du i Norge i en annan bransch jämfört med tidigare/nuvarande  
arbete i Sverige?

Ja

Nej

Har inte haft något arbete i Sverige

5. Utgör ditt arbete i Norge din huvudsakliga försörjning?

Ja

Nej

6. Hur länge har du arbetspendlat till Norge?

7. Hur ofta pendlar du till din arbetsplats i Norge?

5 dagar eller fler per vecka

1 - 4 dagar per vecka

Veckopendlar

Enstaka tillfällen

Annat upplägg, nämligen  
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8. Hur lång tid tar, i genomsnitt, din arbetsresa till Norge enkel väg?

   minuter enkel resa

9. Hur mycket kostar dina arbetsresor till Norge under en månad?

   kr

Arbetet i Norge

10. Vilket av följande arbetsförhållanden har du för närvarande i Norge?

Tillsvidareanställning  

Projekt- eller visstidsanställning 

3 0 Egenföretagare/medhjälpande familjemedlem i anhörigs företag

Annan anställning, nämligen      

11. Arbetar du heltid eller deltid?

Heltid

Deltid

12. Vid vilken tid på dygnet ligger din huvudsakliga arbetstid i Norge?

Dagtid

Kvällstid eller nattetid

Skiftarbete

Oregelbunden förläggning över dygnet och veckan enligt särskilt schema 
eller turordning (efter turlista)

Annan arbetstidsförläggning, ange vilken  

13. Innebär ditt arbete i Norge att du regelbundet arbetar helger?

Ja   ggr/månad

Nej                     

Val av färdmedel för arbetsresan

14. a) Finns det kollektiva förbindelser mellan hemorten och arbetsplatsen i Norge?

Ja   

Nej 
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b) Om förutsättningarna fanns för att resa kollektivt till din arbetsplats i Norge skulle du då 

välja att resa med detta färdmedel?

Ja

Nej

15. Hur ofta använder du ett kollektivt färdmedel (buss/tåg) för dina arbetsresor till Norge?

Alltid

Mer än hälften av resorna

Vid hälften av resorna

Mindre än hälften av resorna

Aldrig  

16. I vilken grad påverkas dina möjligheter att åka kollektivt till Norge pga. dina arbetstider?

Inte alls

ganska låg grad

ganska hög grad

mycket hög grad

17. Är du insatt i vilka möjligheter det finns att åka kollektivt till ditt arbete i Norge?

Ja, helt

Ja, delvis

Nej

18. Har du någon form av funktionsnedsättning som hindrar dig från att resa kollektivt?

Ja

Nej

19. Har du körkort för bil?

Ja 

Nej  Gå till fråga 23

20. Hur ofta har du möjlighet att använda bil för dina arbetsresor till Norge?

Alltid

Mer än hälften av resorna

Vid hälften av resorna

Mindre än hälften av resorna 

Aldrig  Gå till fråga 23
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21. Hur ofta använder du bil för dina arbetsresor till Norge?

Alltid

Mer än hälften av resorna

Vid hälften av resorna

Mindre än hälften av resorna 

Aldrig  Gå till fråga 23

22. Hur ofta använder du hushållets bil (bilar) i jobbet i Norge?

Dagligen

Ca 2-3 ggr per vecka

Ca 2-4 ggr per månad

Mer sällan

Aldrig  

Vad styr ditt val av färdmedel?

23. I vilken grad påverkar kostnaderna ditt val av färdmedel till arbetsplatsen i Norge?

Inte alls

I ganska låg grad

I ganska hög grad

I mycket hög grad

24. I vilken grad påverkar restiden ditt val av färdmedel till arbetsplatsen i Norge?

Inte alls

I ganska låg grad

I ganska hög grad

I mycket hög grad

25. I vilken grad påverkar behovet/viljan av flexibilitet ditt val av färdmedel till arbetsplatsen 

i Norge?

T.ex. att med kort varsel kunna variera din arbetstid eller att utföra spontana ärenden.

Inte alls

I ganska låg grad

I ganska hög grad

I mycket hög grad
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26. I vilken grad påverkar väderleken ditt val av färdmedel till arbetsplatsen  

i Norge?

Inte alls

I ganska låg grad

I ganska hög grad

I mycket hög grad

27. I vilken grad påverkar miljöhänsyn ditt val av färdmedel till arbetsplatsen i Norge?

Inte alls

I ganska låg grad

I ganska hög grad

I mycket hög grad

28. I vilken grad påverkar trafiksäkerhet ditt val av färdmedel till arbetsplatsen i Norge? 

Inte alls

I ganska låg grad

I ganska hög grad

I mycket hög grad

Dina åsikter om pendling

29. Hur trivs du med ditt arbete i Norge?

Mycket bra

Bra

Någorlunda

Dåligt

Mycket dåligt    

30. Om andra försörjningsmöjligheter fanns på din hemort i Sverige skulle du då välja att 

arbeta på hemorten?

Ja, absolut

Ja, troligen

Nej, troligen inte

Nej, absolut inte 

Vet inte
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31. Vilket är den viktigaste anledningen till att du arbetspendlar till Norge?

Ingen möjlighet till försörjning finns på hemorten

Det är en möjlighet till att komma vidare i karriären

Jag är utbildad för ett yrke jag vill arbeta med men som inte finns på bostadsorten

Jag har möjlighet att få bättre betalt i Norge för samma jobb som jag gör i Sverige

Det är en möjlighet till extrainkomster då och då

Annat, nämligen   

32. Hur skulle du vilja beskriva din arbetspendling till Norge?

En tillfällig möjlighet

En tillfällig nödlösning

En långsiktig frivilligt vald livsstil

En långsiktig ofrivilligt vald livsstil

Annat, nämligen   

33. Tror du att du kommer att arbetspendla till Norge om 5 år?

Ja

Nej

34. a) Påverkas din sociala situation hemma i Sverige positivt eller negativt av att du pendlar 

till Norge?

Mycket positivt

Ganska positivt

Ganska negativt

Mycket negativt

b) På vilket sätt?

Bakgrundsinformation

35. Vilken kommun bor du i?

Årjäng

Eda

Annan kommun, vilken     
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36. Vilket år är du född?

År:

 

37. Är du man eller kvinna?

Man

Kvinna                     

38. Är du ensamstående eller gift/sambo?

Ensamstående 

Gift/sambo

39. Vilken är din högsta utbildning?

Obs! Ange endast ett alternativ.

Grundskola, folkskola, realskola eller liknande

2-årig gymnasieutbildning eller fackskola

3- eller 4-årig gymnasieutbildning

Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år

Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre

40. Har du några barn som bor hemma?

Räkna med de barn som bor minst halva tiden hos dig.

Ja, i åldern 0-5 år

Ja, i åldern 6-12 år

Ja, i åldern 13-17 år

Ja, 18 år eller äldre

Nej, har inga barn hemma
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41. Som ett komplement till denna enkätstudie kommer ett antal pendlare att erbjudas att 
under en utvald vecka fylla i en dagbok, alternativt intervjuas om sina arbetsresor till Norge. 

Är det tänkbart att vi får kontakta dig i detta ärende?

Ja 

Nej

Om ja, fyll i nedanstående uppgifter

Namn 

Adress

Telefon (dagtid)

Telefon (kvällstid)

E-post

Var vänlig skicka in enkäten i bifogat 
svarskuvert.
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