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I projektet ”Att göra regionala 
skillnader till en styrka”,  
förkortat GRESS, har ett antal 
norska och svenska forskare 
arbetat tillsammans i tre år.  
De presenterar här sina 
forskningsresultat i korthet. 
Den som är intresserad av en utförlig presentation och genomgång av metoder, studier och resultat, 
hänvisas till antologin ”På gränsen – Interaktion, attraktivitet och globalisering i Inre Skandinavien”.  
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Både möjligheter och utmaningar är 
i mångt och mycket knutna till dels 
den pågående regionaliseringen och 
den regionförstoring som antas pågå, 
liksom dels till den pågånde globali-
seringsprocessen. I både regionförsto-
ringens och globaliseringens spår blir 
människor allt mer rörliga, samtidigt 
som de blir mindre beroende av av- 
stånd mellan t.ex. bostad och arbets-
plats. Detta reser frågor om region-
förstoringens konsekvenser liksom 
frågor om regioners attraktivitet för 
bosatta och företag. 

Utvecklingen leder också till ett 
behov av ökad kunskap om dessa 
frågor och hur dessa faktorer kan 
tas till vara av lokala, regionala och 
nationella aktörer. Dels för att främja 
den egna utvecklingen, dels när 
regionalpolitiska mål och beslut skall 
utvecklas och verkställas.

projektets mål och syfte
Ett syfte med projektet har varit 
att bidra till en ökad kunskap om, 
och förbättrat beslutsunderlag för 
regionala utvecklingsfrågor i Sverige 
och Norge. Betoningen ligger på de 
särskilda möjligheter och utmaningar 
som finns i gränsområden. Ytterligare 
ett syfte har varit att stärka forsk-
nings- och utvecklingsmiljöer i Inre 
Skandinavien genom ökad samverkan 
över gränsen och skapande av forma-
liserade kontakter för samarbete. Här 
ingår också att göra dessa miljöer mer 
nationellt och internationellt synliga 
och konkurrenskraftiga, särskilt inom 
fältet gränsregionala analyser. 

Till projektet hör också samverkan 
med det omgivande samhället och 
förmedling av resultat till det samma. 
För att åstadkomma detta har vi t.ex. 
haft en Styrgrupp för projektet med 
representanter från fylkeskommu-

nerna i Akershus, Hedmark och Opp-
land, länsstyrelserna samt Region  
Värmland, Region Dalarna och 
representanter för de två ländernas 
sekretariat för Interregionala frågor. 
Östlandsforskning, Karlstads uni-
versitet och Högskolan Dalarna har 
representerat forskarna. 

Styrgruppen har haft regelbundna  
möten under projektperioden. Syftet 
med dessa möten har varit dels att in-
formera om projektets utveckling och 
om resultat från projektets delstudier, 
dels att utbyta erfarenheter mellan 
forskare och avnämare samt inhämta 
berörda parters intressen och behov 
i frågor som har haft med projektet 
att göra. Vidare, och inte minst, har 
projektresultat förmedlats kontinu-
erligt genom rapporter, temadagar, 
seminarier, konferenser, föredrag och 
föreläsningar. 

Introduktion
Bakgrunden till projektet är att den region på båda  
sidor av gränsen mellan Norge och Sverige som kallas  
Inre Skandinavien är ett område som har stora möjligheter  
att utvecklas, samtidigt som regionen också har att hantera 
utmaningar av olika slag. 

Inre Skandinavien
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Østlandsforskning AS ble formelt 
etablert i 2011 og overtok da den 
forskningsvirksomheten som siden 
1984 hadde vært drevet i regi av 
Stiftelsen Østlandsforskning. Øst-
landsforskning AS eies av Stiftelsen 
Østlandsforskning, Hedmark og 
Oppland fylkeskommuner, Høgsko-
len i Lillehammer og Sparebanken 
Hedmark. Ved inngangen til 2012 
hadde ØF totalt 33 ansatte, hvorav 
30 forskere med høyere grads utdan-
ning innenfor samfunnsvitenskap, 
humaniora, landbruks- og ingeniør-
fag. Seks ansatte har professorkom-
petanse, ytterligere 10 forskere har 
doktorgrad, mens to andre er i dok-
torgradsutdanning. Forskningsmiljøet 
er tverrfaglig og staben har lang 
erfaring fra oppdragsforskning. ØF 

arbeider på prosjekter som spenner 
fra langsiktige forskningsprosjekter til 
forskningsbaserte utredninger, evalu-
eringer og rådgivning. Viktige opp-
dragsgivere er Norges forskningsråd, 
statsforvaltningen, fylker, kommuner 
og næringsorganisasjoner. Den faglige 
virksomheten ved Østlandsforskning 
er organisert i to hovedområder som 
ledes av hver sin forskningsleder:
•	 Regional- og næringsforskning 

(RN ) med hovedvekt på reiselivs-, 
kultur- og opplevelsesnæringer, 
naturressursbaserte næringer, 
fjellpolitikk og klassiske regionale 
analyser (befolkning, flytting, 
pendling, sysselsetting, næring, 
klynger, innovasjon, infrastruktur, 
med mer).

•	 Velferds-, organisasjons- og kom- 

munalforskning (VOK) med ho-
vedvekt på helsetjenester i distrik-
tene, barn og unge, oppvekst og 
kompetanseutvikling, entreprenør-
skap i opplæringen og mangfold 
i organisasjoner, herunder flere 
prosjekter for Forsvaret.

•	 I tillegg driver begge grupper 
med evalueringer, herunder 
følgeevaluering og bistand til 
egenevaluering. Østlandsforsk-
ning er i hovedsak oppdragsbasert, 
men mottar noe basisfinansiering 
fra Norges Forskningsråd og 
Hedmark og Oppland fylkeskom-
muner. ØF har samarbeidsavtaler 
med Høgskolen i Lillehammer, 
Høgskolen i Hedmark og Centrum 
for forskning om regional utveck-
ling ved Karlstads Universitet.

Projektägarna
Presentation av projektägarna Østlandsforskning  
och Cerut, Karlstads universitet.

Østlandsforskning AS ostforsk.no
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Cerut (Centrum för forskning om  
regional utveckling) etablerades 2002  
och är en centrumbildning vid Karl-
stads universitet. Region Värmland 
och Karlstads universitet står för 
basfinansieringen av verksamheten. 
Ceruts vision är att vara en regionalt 
välkänd, nationellt respekterad och 
internationellt uppmärksammad  
centrumbildning inom forsknings-
området regional utveckling.

I dialog med det omgivande sam-
hället skapas och utvecklas kunskaper 
kring regionala utvecklingsfrågor. 
Forskningen uppmärksammar  
människans totala livssituation,  
det vill säga arbete, fritid och  
sociala relationer. Regionen som  
 

livsmiljö, hållbar utveckling och  
tillväxt är nyckelbegrepp. Den  
kunskap som skapas inom Cerut  
ska vara användbar för regional 
utveckling, överväganden och 
strategier. En av Ceruts uppgifter är 
att sprida den kunskapen. Det kan 
ske på olika sätt exempelvis genom 
direkt projektsamverkan eller genom 
att populärvetenskapliga föreläs-
ningar, seminarier och konferenser 
arrangeras. Det finns också möjlighet 
att bjuda in forskare som forskar 
om något som är viktigt för just din 
verksamhet inom området regional 
utveckling. Forsknings- och utveck-
lingsarbetet inom Cerut bedrivs 
inom tre temaområden:

•	 Produktion, konsumtion, identitet 
och kultur

•	 Välfärd, hälsa och livskvalitet
•	 Styrformer, inflytande och  

handlingskraft

Forskning om regional utveckling som 
bedrivs inom Cerut är mångvetenskap-
lig och sker i samverkan mellan olika 
discipliner som bl.a. kulturgeografi, 
företagsekonomi, statsvetenskap, 
sociologi och folkhälsovetenskap. För-
utom en deltidsanställd föreståndare, 
vetenskaplig ledare och informatör, 
är en administratör och två utredare 
knutna till Cerut. Seniora forskare från 
olika discipliner, se ovan, deltar och 
driver de olika forskningsprojekten. 

Cerut  kau.se/cerut
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delprojekt 1:  
interaktion och region-
bildningar i och runt  

           inre skandinavien 
Interaktion och regionbildningar i 
och runt Inre Skandinavien, tar upp 
regionbildning och regionförstoring 
i siffror såväl som dess konsekven-
ser för livsvillkor och vardagsliv. 
Regionförstoring fokuseras utifrån 
arbetspendling och gränshandel, 
men även utifrån flyttströmmar och 
kartläggningar av förändringar vad 
gäller arbetsmarknadsområden mm.  
Vi får veta hur den så kallade region-
förstoringen utvecklats över tid, hur 
arbetsmarknad och arbetslöshet sett 
ut i olika områden samt hur det ser 
ut enligt den senaste statistiken. Ett 
annat intressant tema är gränshan-
del. Hur omfattande är egentligen 
gränshandeln och hur påverkar den 
lokala kulturer? Arbetspendling över 
gränsen är också det ett intressant 
fenomen – vad vet vi och vad kan vi 
säga om den? Arbetspendlingen över 
gränsen förekommer huvudsakligen 
från Sverige till Norge, men det före-
kommer att norrmän arbetspendlar 
över till Sverige också. Både gräns-
handel och arbetspendling över grän-
sen är fenomen som det finns gott 
om föreställningar om – men hur väl 
stämmer de med verkligheten? 

delprojekt 2:  
Attraktion och bolyst   
– nyckeln till regional           

           utveckling i inre  
           skandinavien 
Attraktion och bolyst som en nyckel 
till regional utveckling i Inre Skandi-
navien, är det tema där flera studier 
tar sin utgångspunkt i den ameri-
kanske forskaren Richard Floridas 
teori kring den kreativa klassen, att 
det  är talangfulla och öppna män-
niskor som driver på utvecklingen. 
Teorin används för att förklara den 
utveckling som sker på båda sidor 
gränsen med ett speciellt fokus på 
turistorter. Sälen och Trysil är föremål 
för studier, men även andra mindre 
orter på båda sidor gränsen, och både 
kvalitativa och kvantitativa studier 
har genomförts. Det som studeras är 
bland annat vad som attraherar olika 
kategorier människor som bor och 
lever i, respektive besöker dessa orter. 
Vad är å ena sidan attraktivt sett ur 
turisternas synvinkel? Vad är å andra 
sidan attraktivt sett ur lokalbefolk-
ningens eller säsongsarbetarnas 
synvinkel? Att bo på flera ställen och 
betydelsen av att ha en fast bostad 
och en fritidsbostad, eller kanske 
rent av flera fritidsbostäder på olika 
ställen, studeras också. Där utmanas 
Richard Florida och andra som me-
nar att man kan förklara människors 
val av bosättningsort enbart med 
kvaliteter på lokalorten.

delprojekt 3:  
inre skandinavien  
– en region i europa

Inre Skandinavien, en region i Eu-
ropa, är det tredje temat. Här är glo-
balisering och globaliseringsprocesser 
i fokus och inte minst globalisering, 
migration och mångkultur i avfolk-
ningsbygder. Vad vet vi om livs-
stilsmigration, vad är det som lockar 
människor från när och fjärran till en 
viss, specifik plats? Och hur kan orter 
i periferin använda sig av den kun-
skap som finns? Vidare får vi också 
ta del av hur människor i gränslandet 
och på landsbygden vid gränsen 
tänker och pratar om globalisering 
och invandring. Vi får även veta hur 
frekvent den kommunikation och 
det direkta samarbete som förekom-
mer över gränsen är, och specifikt har 
man studerat interaktionen mellan 
medlemmar i två Gränskommittéer 
längs den södra delen av svensk-
norska gränsen. 

Interaktion, Attraktion 
och Globalisering
Projektet har haft tre större delprojekt som vart och ett haft en egen projekt-
ledare, och de deltagande forskarna har deltagit i olika konstellationer i de 
olika delprojekten. De tre delprojekten redovisas kort nedan.
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interaktion. 
regionförstoring,  
gränshandel och  
arbetspendling 
I de studier som ingått har interaktion i olika former studerats.  
I det följande beskrivs såväl möjligheter som hinder för interaktion.

delprojekt 1.  
interAktion och regionbildningAr i och runt inre skAndinAvien  
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hur skulle du vilja beskriva de 
viktigaste resultaten från de 
studier du medverkat i? 
De studier  som vi har gjort viser at 
det er langt flere svensker  involvert 
i det norske arbeidsmarkedet enn vi 
tidligere har vært klar over, og at det-
te i dagens situasjon er viktig for både 
norsk og svensk økonomi. Totalt 
var det i 2009 over 80.000 svensker 
som enten hadde meldt flytting til 
Norge for å jobbe, som oppholdt seg 
i Norge for å jobbe i kortere perioder 
og uten å melde flytting (sesongarbei-
derne) eller som daglig eller ukentlig 
pendlet fra bolig i Sverige til jobb 
i Norge (grensependlerne). Tallene 
er økende. I tillegg kommer alle de 
svenskene som er bosatt og ansatt 
i Sverige, men som gjennom sin 
svenske arbeidsgiver utfører oppdrag 
i Norge. Disse har vi ikke tall for.

Den sterke og ensige arbeidskrafts-
utveksklingen skyldes at det de siste 
10-20 åra har svært ulik konjunktur- 
og sysselsettingsutvikling i Norge og 
Sverige. Den norske oljeøkonomien 
har gitt statsfinansielle muligheter 
for en aktiv motkonjunkturpolitikk 
i nedgangsperioder, og den gradvise 

innfasingen av oljeinntekter også i 
normalår har bidratt til både økende 
velferdsproduksjon og strammere 
arbeidsmarked. I en situasjon med 
høy arbeidsledighet i Sverige, spesielt 
blant unge, og stramt arbeidsmarked 
i Norge vil den økte arbeidsmarkeds-
integrasjonen normalt være gunstig 
for begge land: Norge får flere hender 
til å løse velferdsoppgavene uten for 
sterk kostnadsvekst og tap av konkur-
ransevne. Sverige får færre ledige, 
spesielt blant ungdom, og mottar 
norske lønnsinntekter som stimulerer 
aktiviteten i svensk økonomi.

I våre studier har vi også brukt den 
svenske metoden for beregning av 
lokale arbeidsmarkeder på våre felles 
pendlingsmatriser for alle 719 norske 
og svenske kommuner. Våre funn 
tilsier at det foregår en regionforstør-
ring  i både Norge og Sverige, dvs. at 
folk har stadig lengre arbeidsreiser og 
således danner stadig færre og geo-
grafisk større lokale arbeidsmarkeder.  
Dette har både positive og negative 
konsekvenser. Et større arbeids-
marked gir for eksempel muligheter 
for lettere å oppnå balanse mellom 
tilbud og etterspørsel etter arbeids-

kraft, men økende pendling kan også  
være problemastisk i et kjønnsper-
spektiv og ut ifra miljøhensyn.

vad betyder det för regionen 
inre skandinavien?
Kommunene Eda og Årjäng i Indre 
Skandinavia er sammen med Ström-
stad de svenske kommunene som har 
klart høyest andel sysselsatte innbyg-
gere som pendler til Norge, hhv. 18, 
17 og 13 prosent. Årjäng tilhører da 
også Oslos lokale arbeidsmarked etter 
svensk definisjon. Eda, Årjäng og 
Strömstads norske nabokommuner: 
Eidskog, Marker og Halden, ligger 
også i toppen mht. grensependling 
fra Norge til Sverige og de respektive 
grenseovergangene står for det aller 
meste av norsk-svensk grensetrafikk 
og grensehandel. 

En fortsatt innfasing av oljeinn- 
tekter i norsk økonomi kan ventes 
å gi strammere arbeidsmarked i 
Norge enn i Sverige også fremover. 
Det kan forventes å bidra til noe 
sterkere kostnadsvekst i Norge og/
eller styrket norsk kronekurs. Dette 
vil isolert sett kunne gi handelsstand 
og tjenesteprodusenter på svensk side 
en løpende konkurransefordel i det 
norske markedet, og gi grenseområ-
der på både norsk og svensk side en 
bostedsattraksjon i form av tilgang til 
rimeligere varer og tjenester - norsk 
lønn og svensk utgiftsnivå.

Store deler av Indre Skandinavia  
ligger også innenfor  dagens eller 
morgendagens pendlingsomland rundt 
Oslo, og våre analyser har påvist en 
sterk statistisk samvariasjon mellom 
kommuners reisetid til Oslo,   

Det pågår en regionförstoring över riksgränsen, särskilt med  
avseende på arbetspendling från Sverige till Norge. Detta 
ställer dock krav på en utveckling av infrastrukturen. Det  
finns vidare både positiva och negativa effekter av region- 
förstoring, vilket Morten Ørbeck, direktör för Østlands- 
forskning, som studerat detta tillsammans med kollegan 
Katrine Gløtvold-Solbu, forskare vid  Østlandsforskning , 
berättar om nedan. 

Arbetskraftsutveckling  
och regionförstoring  
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innpendling til Oslo og befolk-
ningsvekst. Lykkes man med satsing 
på bosetting og pendlingsbasert 
tilflytting vil det etter hvert kunne 
skapes næringsutvikling og nye ar-
beidsplasser både i den personrettede 
servicesektoren, som i stor grad må 
leveres der folk bor, og i andre typer 
næringsvirksomheter som er avhengig 
av gode rekrutteringsmuligheter

vad skulle du uppmana politi-
ker och praktiker att vidta för 
åtgärder med anledning av era 
forskningsresultat, och vilka råd 
skulle du ge dem på vägen?
Sats på utbygging av infrastrukturen, 
slik at en økende andel av befolk-
ningen kan delta i andre geografiske 
arbeidsmarkeder gjennom pendling 
(enten dette er uke-, dag- eller tele-
pendling). Kombinert med satsing på 
bostedsattraktivitet vil en større del 
av grenseregionene da kunne gis mu-
ligheter for positiv folketallsutvikling. 
For grenseområdene er det spesielt 
viktig å bidra til a) en infrastruktur 
som går over grensen og bidrar til 
grenseoverskridende arbeidsmarkeder 
foruten et felles tjenestemarked som 
muliggjør nye/forbedrede tjenester, 
og b) en infrastruktur som kopler 
grenseregionen tettere på omliggende 
dynamiske sentra, spesielt Oslo-

regionen, men også Stockholm og 
Göteborg. Det er også viktig å tenke 
utvikling av kollektivtilbudet både 
fordi dette er mer attraktivt enn bil 
for langpendlere i mange høyutdan-
ningsyrker  og for å unngå at satsing 
på infrastrukturtiltak og økende 
mobilitet bryter med målene om en 
bærekraftig utvikling.

vad skall du göra nu när 
gress-projektet avslutas?
Vi håper det vil være mulig å jobbe 
videre for å få ytterligere kunnskap 
om effekter av forbedret infrastruktur 
og regionforstørring på befolknings- 
og næringsutviklingen i Indre Skan-
dinavia, kanskje med spesifikt fokus 
på vekstpotensialet i et stadig større 
omland rundt Oslo. Et slikt arbeid 
bør naturlig nok ses uavhengig av 
riksgrensen og bør også bygge videre 
på det grenseoverskridende forsk-
ningssamarbedet som er utviklet gjen-
nom GRESS. Ellers kunne vi ønske 
å få jobbet videre med muligheter 
og barrierer for næringsutvikling i 
de mer rurale innlandsområdene, 
eksempelvis i tilknytning til reiseliv, 
hytter, skogressurser samt energi og 
mineraler. Også her vil det være en 
stor fordel å kunne jobbe på tvers av 
riksgrensen både mht. studieområder 
og samarbeidspartnere.   

kAtrine gløtvold-solbu 
er forsker ved Østlandsforsk-
ning, og har tidligere jobbet som 
økonomirådgiver i Trondheim 
kommune. Hun har mastergrad 
i samfunnsøkonomi fra Norges 
teknisk-naturvitenskapelige 
universitet iTrondheim. Av forsk-
ningsinteresser kan nevnes: re-
gional utvikling, regionforstørring 
og kommunal- og næringsøko-
nomiske analyser. 
e-post: ka@ostforsk.no

Morten ørbeck er forsker 
og direktør ved Østlandsforsk-
ning (ØF). Han er utdannet 
sosialøkonom ved Universitetet 
i Oslo og kom til ØF i 1993 fra 
Finansdepartementet, der han 
hadde arbeidet med økonomiske 
analyser knyttet til den indirekte 
beskatning, siden 1991 som 
underdirektør  og seksjonsleder. 
Han har i ØF hatt flere perioder 
som forskningsleder og direktør 
og har som forsker i hovedsak 
arbeidet med miljø- og energipo-
litiske problemstillinger, regional 
utvikling i bredt perspektiv 
og grenseregionale analyser 
spesielt. 
e-post: mo@ostforsk.no
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gränshAndel i dAlArnA  
och värMlAnd: två exeMpel

Magnus Bohlin, professor i kultur-
geografi vid Högskolan Dalarna, som 
studerat om det är möjligt att locka 
gränshandlande norrmän till Sälen- 
området tillsammans med kollegan 
Johan Håkansson, doktor i kultur- 
geografi, svarar på följande frågor: 

hur skulle du vilja beskriva de 
viktigaste resultaten från den 
studien du medverkat i? 
Den studie som vi gjort visar att det 
kan vara möjligt att utveckla gränshan-
del på fler ställen än vad som är fallet 
idag. Vi undersökte specifikt förhål-
landena i Sälenområdet och då kom vi 
fram till att genom att kombinera ett 
kundunderlag som består av turister i 
Sälenområdet och traditionella gräns-
handelskunder från Norge finns det en 
potential att utveckla gränshandel även 
i Sälen. Det är dock inte oproblema-
tiskt då utbudet i Charlottenberg redan 

existerar och det för en stor del av de 
tilltänkta kunderna i Sälen från norsk 
sida är ungefär lika långt att åka till 
båda platserna. Skall en lokalisering 
till Sälenområdet bli lyckosam krävs 
förmodligen att det som utvecklas är 
mer än bara ett vanligt köpcentrum. 
Den branschglidning som finns mellan 
detaljhandel och turism/upplevelseeko-
nomi bör vara en central utgångspunkt 
för ett sådant utbud i Sälen.

vad betyder det för regionen 
inre skandinavien?
För inre Skandinavien och särskilt 
för kommunerna Trysil, Engerdal, 
Malung-Sälen och Älvdalen, som 
samverkar i projektet SITE-destina-
tion, är det möjligt att gränshandel i 
kombination med utbyggda transpor-
ter - läs flygfält – kan bidra till att de 
fyra kommunerna får ett gemensamt 
centrum, som man idag saknar.  

vad skulle du uppmana politi-
ker och praktiker att vidta för 
åtgärder med anledning av era 

forskningsresultat, och vilka råd 
skulle du ge dem på vägen?
Att driva frågan om ett handels-/
upplevelsecentrum är en fråga som 
bör realiseras genom privata initiativ. 
Det som faller på kommunen (erna) 
är att samhällsplaneringen och den 
arkitektoniska utformningen av ett 
sådant centrum blir så framsynt och 
attraktiv som möjligt.  Planeringen 
förutsätter stor lokal delaktighet och 
att man tillika försöker se de helheter 
som är möjliga att skapa. Sälen är en 
destination, som i längd mäter unge-
fär 6 mil. Det är svårt att hålla ihop 
detta. Gränshandel och upplevelse-
centrum samt en flygplats kan alla 
skapa betydande nya trafikströmmar. 
Det är angeläget att utvecklingen i 
destinationen sker hållbarast möjligt 
med tanke på miljön, och att dessa 
nya attraktioner får en lämplig infra-
struktur. Kanske skapas på detta sätt 
betydligt förbättrade förutsättningar 
för en väl fungerande kollektivtrafik 
som annars inte kommer tillstånd.

vad skall du göra nu när 
gress-projektet avslutas?
Jag hoppas (beroende på finansiering) 
kunna jobba vidare med gränshandels-
frågor och destinationsutveckling av 
skidorter. Ett fortsatt samarbete med 
personer verksamma i det projekt som 
nu avslutas är också en förhoppning.   

MAgnus bohlin är professor i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna. Han har utbildat 
sig vid universitetsfilialen i Örebro, University of Alberta i Kanada och Uppsala universitet. 
Han var med och startade turismutbildningen vid Högskolan Dalarna och den Europeiska 
avdelningen av TTRA. Han har arbetat för Norges Forskningsråd och varit ledamot av TTRA 
international. I sin forskning har Bohlin sysslat med turismens ekonomiska effekter, evene-
mang, publikundersökningar, elektroniska guider och gränshandel.e-post: mbo@du.se

Finns det förutsättningar för en utbyggd gränshandel  
i Sälen – kan Sälen konkurrera med andra orter som  
bedriver gränshandel med fokus på norska kunder?  
Ja, svarar forskarna, men det beror på hur möjligheterna  
till handel arrangeras. 

Dalarna 
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Cecilia Möller, lektor i kulturgeografi 
på Karlstads universitet, har deltagit i 
flera av GRESS-projektets studier.  Hon 
berättar om studierna av gränshandel 
och arbetspendling över gränsen. 

hur skulle du vilja beskriva de 
viktigaste resultaten från de 
studier du medverkat i? 
Vår studie om gränshandel i tre värm-
ländska kommuner (Eda, Årjäng och 
Torsby) visar hur handelns effekter tar 
sig olika uttryck på olika platser och 
att gränshandelns expansion belyser 
större regionalpolitiska frågor än en-
bart ekonomisk tillväxt. Det har skett 
en förskjutning av gränshandeln från 
den traditionella småskaliga gräns- och 
torghandeln till större kommersialise-
rade och storskaliga upplevelsemiljöer 
och köpcentra. För Charlottenbergs 
del innebar byggnationen av köpcen-

tret att centrumet utarmades, butiker 
fick slå igen och skyltfönstren längs 
Storgatan har gapat tomma. Gräns-
handelns expansion kan bidra till att 
näringslivet och arbetsmarknaden blir 
ensidiga och såbara i sin utformning, 
genom att koncentreras till ett fåtal 
större aktörer som ansvarar för större 
investeringar och arbetstillfällen.  
Studien belyser betydelsen av att 
studera gränshandelns effekter ur 
lokalbefolkningens perspektiv. I 
Torsby kommun framhävs de positiva 
effekterna och hur gränshandeln är 
en del av både kommunens histo-
ria/tradition och framtid, medan 
lokalbefolkningen i Eda och Årjäng 
betonar negativa aspekter av han-
delns expansion. Handeln i Eda och 
Årjäng har anpassats efter de norska 
kunderna och beroendet av de norska 
investeringarna beskrivs inte enbart 
som positiva ur lokalbefolkningens 
perspektiv. Graden av anpassning 

till det norska inflytandet kan vara 
avgörande för lokalbefolkningens 
inställning till ”främlingar” som han-
delns kunder och som invandrade och 
inflyttade från andra orter och länder. 
Ju mer den lokala miljön anpassas till 
”främlingarna” desto mer avog blir 
lokalbefolkningens inställning.

vad betyder det för regionen 
inre skandinavien?
Inre Skandinavien är ett område som 
omfattar regionala variationer mellan 
olika platsers ekonomiska, politiska 
och sociala utveckling. Studierna som 
gjorts visar på hur området präglas av 
sin mobilitet, genom t ex pendling, 
turism och gränshandel, vilket 
innebär både utvecklingsmöjligheter 
och begränsningar. Gränshandelns 
expansion visar på potentialen för 
ekonomisk tillväxt, liksom de stora 
turismflödena till annars relativt 
perifera platser. Samtidigt innebär 
mobiliteten att traditionella föreställ-
ningar om inflyttning och permanent 
boende utmanas. Vilka som ska 
inkluderas i begreppet lokalinvånare 
är inte längre självklart, det kan inklu-
dera norrmän på den svenska sidan 
av gränsen som pendlar till Norge, 
norska fritidshusägare i Sverige, 
norska investerare och kunder,  

Gränshandeln får effekter för fler regionalpolitiska frågor än 
enbart ekonomisk tillväxt. Lokala relationer och kulturer på-
verkas på ett tidigare ganska ouppmärksammat sätt, och inte 
enbart positivt. Även gränsarbetspendling har både positiva 
och negativa sidor.    

gränshAndel i dAlArnA  
och värMlAnd: två exeMpel

Värmland 

ceciliA Möller är filosofie doktor, lektor i kulturgeografi och forskare vid Centrum för 
forskning om regional utveckling (Cerut), samt programledare för turismprogrammet vid 
Karlstads universitet. Hennes forskningsintressen inkluderar turism och regional utveckling 
och har tidigare belyst frågor om arbete, försörjning och företagande ur ett genusperspektiv, 
samt utveckling av turism i en post-socialistisk kontext. e-post: cecilia.moller@kau.se
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svenska säsongsarbetare i norska skid-
orter osv. Detta ställer i sin tur krav 
på en planering som beaktar olika 
människors intressen och behov.   

vad skulle du uppmana politi-
ker och praktiker att vidta för 
åtgärder med anledning av era 
forskningsresultat, och vilka råd 
skulle du ge dem på vägen?
I våra studier kan vi urskilja några 
effekter av den pågående regionför-
storing som sker i Inre Skandinavien 
liksom i andra delar av Europa. Om 
målet är att skapa större arbetsmark-
nader är det viktigt att synliggöra 
gränspendlarna som grupp och ta 

itu med gemensamma, gränsregio-
nala frågor för att kunna undanröja 
gränshinder och se över behovet av 
infrastrukturinvesteringar. Att sträva 
efter en regional hållbar tillväxt är en 
stor utmaning. Regionförstoringens 
effekter bör även diskuteras ur ett 
miljö- och jämställdhetsperspektiv,  
t ex i fråga om transporter, tillgång till 
service och kvinnors och mäns olika 
pendlingsmöjligheter. Frågor som 
blir viktiga i detta sammanhang är på 
vems/vilkas villkor regionförstoringen 
sker och vilka effekter den kommer 
att få för människor och miljön. 
Ett fortsatt utvecklat gränsregionalt 
samarbete är viktigt för att belysa 

centrala och gemensamma frågor 
som omfattar kommuner och fylken 
på både den svenska och norska 
sidan. Det behövs även en kontinuer-
lig dialog med invånarna i olika delar 
av Inre Skandinavien för att fånga 
den mobila och heterogena ”lokalbe-
folkningens” behov och intressen.

vad skall du göra nu när 
gress-projektet avslutas?
Jag kommer att vara föräldraledig från 
och med november 2012, men hoppas 
att kunna jobba vidare med frågor 
kring gränspendling, säsongsarbete och 
gränshandel i form av både artikelskri-
vande och nya projektansökningar.   

Hans Olof Gottfridsson har forskat 
om arbetspendling i flera år, både om 
arbetspendling inom Sverige och om 
gränsarbetspendling mellan Sverige 
och Norge. Han ser många likheter 
mellan dessa och utan just riksgrän-
sen skulle det kanske inte vara någon 
större skillnad.

hur skulle du vilja beskriva de 
viktigaste resultaten från den 
studien du medverkat i? 
En slutsats är att en viktig förutsättning 
för gränsregionens dynamik är just 
gränsen. Att förhållanden skiljer sig åt 
på olika sidor av gränsen är villkoret 

för utvecklingen. I detta fungerar grän-
sen som ett batteri där ”olika poler” 
på var sida av gränsen är det som ger 
kraften för utvecklingen i området. På-
pekas skall att det även finns olikheter 
mellan Sverige och Norge som inte 
befrämjar utvecklingen i gränsregio-
nen. Hit hör ett antal administrativa 
flaskhalsar, exempelvis vid  gränspend-
ling som utgör hinder för en ännu 
positivare utveckling i regionen.

vad betyder det för regionen 
inre skandinavien?
Att det finns bitvis unika förutsätt-
ningar i regionen som inte till fullo 
uppmärksammas på ett nationellt 
plan, varken i Sverige eller Norge. 

vad skulle du uppmana politi-
ker och praktiker att vidta för 
åtgärder med anledning av era 

forskningsresultat, och vilka råd 
skulle du ge dem på vägen?
Att var medvetna om att olikheterna 
mellan regioner är en motor och att 
alla delar inte nödvändigtvis måste 
likriktas, men att det finns delar som 
behöver synkas bättre mellan län-
derna. Att myndigheter på båda 
sidor gränsen anstränger sig ännu 
mer än vad som redan varit fallet, 
för att harmonisera regelverk skulle 
underlätta betydligt.  Skillnaderna på 
olika sidor av gränsen skall fungera 
som drivande faktor, inte som hinder. 

vad skall du göra nu när 
gress-projektet avslutas?
Upplever att vi genom GRESS-projekt 
och även tidigare studier byggt upp en 
gedigen kunskapsbas kring gränspend-
ling och livet i gränsbygder. Ambi-
tionen är att fortsätta och ytterligare 
fördjupa mina kunskaper kring gräns-
dynamik och problematik, inte minst 
inom området gränspendling.   

hAns olof gottfridsson  är filosofie doktor  och lektor i kulturgeografi vid Karlstads 
universitet. Han forskar kring olika perspektiv på pendlande och har under senare år foku-
serat på gränspendling och regional utveckling. Hans Olof har också skrivit och forskat om 
olika styrande faktorer för pendlares färdmedelsval, samt kollektivtrafik i glesbygdsområden. 
e-post: hans.olof.gottfridsson@kau.se

Arbetspendling från Sverige till Norge  
– ”ovanlig” eller ”vanlig” arbetspendling? 

Arbetspendling – samma fast olika?
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Attraktion.  
den kreativa klassen  
i inre skandinavien,  
vad lockar dem?

delprojekt 2.  
AttrAktion och bolyst - nyckeln till regionAl utveckling i inre skAndinAvien  

ett viktigt syfte med gress-projektet har varit 
att ta reda på hur lokala orter i Inre Skandinavien 
kan attrahera nya invånare och arbetskraft såväl 
som företag/företagare. En utgångpunkt i flera 

av de studier som genomförts med fokus på 
utveckling av vad som vanligen kallas för perifera 
bygder, har varit teorier om den så kallade krea-
tiva klassen och livsstilsmigration.  
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hur skulle du vilja beskriva de 
viktigaste resultaten från de 
studier du medverkat i? 
Richard Florida er en viktig akade-
miker – han har mange tilhengere 
men også mange motstandere. Det 
er mange av disse, i begge leire, som 
ikke har satt seg spesielt godt inn i det 
han har å si. I boka ”På gränsen – In-
teraktion,  attraktivitet och globalise-
ring i Inre Skandinavien” forsøker vi 
å belyse teoriene hans fra flere sider. I 
artikkelen om ”Florida i fjällen” tester 
Maria Thulemark og jeg om teoriene 
hans kan brukes for å forstå det som 
skjer utenfor de store byene. 

Florida klarte med boka “The Rise  
of the Creative Class” fra 2002 kunst-
stykket å gjøre regional utvikling og 
økonomisk geografi både spennende 
og kontroversielt. Der er det viktigste 
budskapet at utviklingen er drevet av 
kreative, talentfulle og ikke minst åpne 
mennesker – den kreative klasse. Dette 
er høyt utdannete personer, som er 
lydhøre for nye ideer og trives med 

mange tilbud og mangfold rundt seg. 
Human-kapitalen disse menneskene 
besitter er den viktigste driveren i 
økonomien. 

vad betyder det för regionen 
inre skandinavien?
Når det gjelder praktiske erfaringer 
med bruk av Florida som rammeverk 
for en analyse av regional utvik-
ling, mener vi at dette kan være en 
fruktbar tilnærming. Det er imidlertid 
viktig at analysen blir tilpasset skandi-
naviske  forhold, og at man ikke 
bruker teorier som er utarbeidet i en 
helt annen geografisk kontekst uten 
visse lokale tillempinger.

Florida er veldig opptatt av steds-
spesifikke kvaliteter (territorial assets), 
og at den kreative klassen trekkes mot 
steder som oppleves som attraktive. 
Hva som er attraktivt er imidlertid  
subjektivt – det oppleves ulikt hos ulike 
mennesker og ikke minst i ulike livs-
faser. Man bør forsøke å ”pakke opp” 
disse begrepene for å se hva de egentlig 
inneholder. Dette vil kunne gi oss en 
bedre forståelse av hva som gjør enkelte 

byer og regioner mer tiltrekkende 
enn andre. Det gir en mer finmasket 
forståelse av attraktivitet og bolyst 
enn Floridas noe overforenklinger og 
generaliseringer av hva en meget stor 
gruppe finner attraktivt ved steder.
  
vad skulle du uppmana politi-
ker och praktiker att vidta för 
åtgärder med anledning av era 
forskningsresultat, och vilka råd 
skulle du ge dem på vägen?
Det er flere kommuner og regioner 
i Indre Skandinavia som bruker 
Floridas teorier i sitt arbeid. Det er 
viktig å huske at Floridas teorier ble 
utviklet i Nord-Amerika som har en 
helt annen geografi, næringsstruktur 
og ikke minst flere større byer enn hva 
vi finner i vårt område. 

Florida kan være et fruktbart 
verktøy for analyser og politikkutfor-
ming, men at man må være edruelig 
i sin bruk av teorien om den kreative 
klasse. Om man vil bruke denne me-
toden er et viktig at man er nøye med 
å analysere stedet og konteksten, og 
tar høyde for stedsspesifikke forhold. 
Disse betenkelighetene bør imidlertid 
ikke overskygge det faktum at jeg 
mener Floridas rammeverk og analyse-
verktøy med sitt fokus på individer og 
en regions samlede humankapital, er 
et interessant og utfyllende alternativ 
til mer tradisjonelle tilnærminger for 
analyser av regional utvikling.  

Atle Hauge har varit inblandad i flera kapitel i  
antologin, ”På gränsen - Interaktion, attraktivitet och  
globalisering i Inre Skandinavien”, kapitel som i  
varierande grad har inspirerats av Richard Floridas  
teorier om den kreativa klassen.   

Atle hAuge er forsker ved Østlandsforskning, og har tidligere jobbet i Hedmark 
fylkeskommune med regional utvikling. Han har et hovedfag i samfunnsgeografi 
fra Universitetet i Oslo og en doktorgrad i kulturgeografi fra Uppsala Universitet. I 
avhandlingen sin skrev han om svensk moteindustri, og hvordan merkevarebygging er en 
del av innovasjonsprosessen. I tillegg har han hatt en post doc fra University of Toronto. I 
Østlandsforskning har han blant annet jobbet med brukerdrevet innovasjon, innovasjon i 
sportsindustrien, attraksjon og bolyst. Han har jobbet en del med Richard Floridas teorier 
om den kreative klassen og hvordan denne kan hjelpe oss til å forstå regional utvikling.  
e-post: atle.hauge@ostforsk.no

Richard Floridas teori  
om den kreativa klassen
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Flere av studiene har fokusert på 
hvordan de mange perifere stedene i 
Indre Skandinavia skal kunne redusere 
befolkningsmessig og økonomisk 
tilbakegang, og helst skape ny vekst. 
Midlertidighet på arbeidsmarkedet, 
representert ved tilreisende sesong-
arbeidere, så vel som fritidsboende 
er studert med slike mål for øyet. 
Kan disse gruppene utgjøre kilder til 
befolkningsvekst, eller kan de være av 
regional betydning på andre måter? 
Birgitta Ericsson, som har deltatt i flere 
av disse studiene, forteller om resulta-
tene fra studien av fritidsboligeiere.

hur skulle du vilja beskriva de 
viktigaste resultaten från den 
studien du medverkat i? 
Jeg har blant annet vært med i studien 
som har sett nærmere på hvilke steds-
spesifikke kvaliteter fritidsboligeiere 
syns å legge vekt på da man velger 
stedet der fritidsboligen skal ligge. 
Resultatene er interessante og føyer seg 
godt inn i det jeg jobbet med tidligere 

om hva som motiverer folk da de skaf-
fer seg og bruker fritidsbolig. 
Utgangspunktet vårt er at man i de 
skandinaviske landene kan velge de 
beste stedsspesifikke kvalitetene fra 
flere steder gjennom befolkningens 
uvanlig vanlige tilgang til hytter og 
fritidsboliger. Denne innfallsvin-
kel utfordrer tankegangen både til 
Richard Florida og andre som mener 
at kvaliteter og forhold på ett enkelt 
sted avgjør hvor man velger å bosette 
seg. Selv om man bor fast ett sted, 
der man er folkeregisteret og bedriver 
jobb og skole, kan man være deltids- 
eller fritidsbeboer både på fjellet og 
ved sjøen gjennom sin/familiens 
fritidsbolig. Det at vi nå heller snak-
ker om fritidsbolig i stedet for hytte 
forsterker indikasjonen på at det også 
foregår en mental og bruksmessig 
endring i retning av en boligforstå-
else, som nødvendigvis ikke bare 
gjenspeiler fritidsboligenes standard-
heving. Fritidsboligene i dag brukes 
langt mer intensivt enn tidligere også 
fordi vi har fått mer fritid og økt 
fleksibilitet i arbeidslivet, kombinert 
med regionforstørrende momenter, 

som reduksjon i reisetid og dermed 
økt tilgjengelighet. 

I Indre Skandinavia er grenseover-
skridende eierskap til fritidsboliger 
relativt omfattende både på norsk og 
svensk side, men særlig stort er det 
norske innslaget i Eda og Årjäng med 
til sammen nesten 1200 norskeide 
fritidsboliger. Slik sett representerer 
grensa en ressurs i seg selv, som gjen-
nom de økonomiske og geografiske 
forskjellene mellom landene bidrar 
til å øke særlig nordmenns tilgang til 
attraktive fritidsressurser.

vad skulle du säga att det har 
för betydelse för inre skandina-
vien som region? 
I en skandinavisk kontekst er tilgang 
til naturressurser og god plass fysisk og 
sosialt viktige kvaliteter for personlig 
trivsel. Det er kriterier som i større 
grad kan rendyrkes ved valg av sted 
for fritidsboligen, i motsetning til valg 
av bosted som også styrs av jobbmu-
ligheter og andre forpliktelser. Natur 
og god plass er noe man har rikelig 
av i Indre Skandinavia. Store deler av 
regionen kan nyte godt av etterspørsel 
fra de store befolkningskonsentra- 
sjonene i Oslo og Akershus, som 
gjennom bedre kommunikasjoner og 
andre teknologiske framskritt kommer 
stadig nærmere. 

Naturen og naturressursene er viktige 
i og for utvikling av fritidsboliger,    

Kan lokala orter i Inre Skandinavien attrahera nya  
lokalinvånare, eller skall beslutsfattare kanske tänka nytt  
om vilka som är lokainvånare och om vilken betydelse olika 
typer av invånare har?  

birgittA ericsson er forsker ved Østlandsforskning. Hun er samfunnsplanlegger med 
førsteamanuensis-kompetanse i samfunnsfag (reiselivsfag/internasjonal markedsføring og 
turisme) siden 1990, og har også vært ansatt ved Høgskolene i Lillehammer, i Telemark og 
i Sogn og Fjordane. Hennes forskning er primært knyttet til regionaløkonomiske og andre 
samfunnsfaglige problemstillinger rettet mot fritidsboliger, kulturarrangementer, opplevelser 
og grensehandel i tillegg til reiselivsutvikling generelt. Birgitta behärskar både norska och 
svenska i såväl tal som skrift. e-post: be@ostforsk.no

Säsongsarbetare och  
fritidsboende – tillfälliga besökare  
eller potentiella inflyttare?
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og særlig på svensk side utgjør også 
vann og vannspeil en viktig del av 
naturressursene. Det er lite trolig 
at nye alpinetableringer kan ta opp 
konkurransen med Sälen eller Trysil, 
men det er antakelig relativt gode 
forutsetninger for å videreutvikle fri-
tidsboendet i store deler av regionen. 
For mange er det også viktig at det 
ikke er for mye tilrettelagt og bylikt. 
Med de store alpindestinasjonene 
fins det likevel – i alle fall i deler av 
året – steder med liv og røre relativt 
lett tilgjengelig, samtidig som det 
naturnære og tradisjonelle friluftsli-
vet har gode vilkår. 

   
vad skulle du uppmana politi-
ker och praktiker att vidta för 
åtgärder med anledning av dina 
forskningsresultat? och vilka 

råd skulle du ge dem på vägen?
Det er viktig å finne fram til sine egne 
fortrinn og ikke gjøre som alle andre. 
Legge til rette for at dagens fritidsbo-
ligeiere kan bruke fritidsboligen så 
mye som man ønsker, uten å forandre 
stedets egne kvaliteter for mye. Det 
er jo disse kvalitetene som har truk-
ket til seg fritidsbeboerne i første 
omgang. Man ser ofte diskusjoner 
som dreier seg om «mørke vinduer», 
med referanse til hus i tettsteder som 
brukes kun til fritidshus. I de fleste 
områder utenom kysten syns jeg det 
kan være vel så viktig å fokusere på de 
«opplyste vinduer», at det faktisk er 
folk i bygda som ellers ikke ville vært 
der – over hode. Da kan en ensidig 
satsing på tiltak for å stimulere fast 
tilflytting både virke depressivt – det 
er vanskelig å lykkes – og føre til at 

man misser muligheter og potensial 
som kan være lettere å lykkes med. 
Hvis man ikke får heltidsinnbyggere, 
kan ikke deltidsinnbyggere være be-
dre enn ingen innbyggere?  Unntatt 
direkte for kommunekassa, da. 

vilka är dina planer efter gress?
Ja, det blir vel å fortsette som vanligt 
med (andre) prosjekter, som jeg delvis 
har arbeidet parallelt med, og forhå-
pentligvis tilkommer noen nye. Jeg er 
medarbeider på et par større prosjekter 
om blant annet næringsutvikling i fjell-
regioner og evaluering av den regionale 
planleggingen av nasjonale villrein-
områder. I Norge er det et konfliktfylt 
tema som skaper stort støynivå, og det 
er interessant å få dypere innsikt i hva 
som bygger konfliktene.  

hur skulle du vilja beskriva de 
viktigaste resultaten från den 
studien du medverkat i? 
Jag har studerat ungas väg in i vuxen-
livet i Sälen och hur den påverkas av 

turismen. Det finns turismforskning 
som pekat på svårigheter att försörja 
sig under lågsäsong, låga löner och 
osäkra anställningsvillkor. Dessa 
svårigheter ska inte underskattas, men 
i min studie har jag också sett många 
positiva effekter som turismen har för 
unga människor på väg in i vuxenlivet.  

Unga vuxna i Sälen har haft väldigt lätt 
att ta sig in på arbetsmarknaden. De 
har börjat arbeta tidigt och även fått 
ta ansvar tidigt. Det kan handla om 
att arbeta själv i en butik eller att få ett 
visst personalansvar redan i tonåren. 
Dessutom har de goda möjligheter 
att utöka sin bekantskapskrets med 
säsongsarbetare och företagare som 
vistas i Sälen kortare eller längre tid. 
Detta innebär möjligheter både att få 
nya vänner men också jobbkontakter. 
Dessa personer är i allmänhet rörliga 
vilket innebär att de unga vuxnas kon-
taktnät kan sträcka sig över stora delar 
av landet.  

Peter Möller, doktorand vid Högskolan Dalarna, har deltagit 
i flera studier inom delprojekt 2, men har särskilt intresserat 
sig för hur unga resonerar om att lämna hembygden eller inte. 
För många kommuner i Inre Skandinavien är det en viktig 
fråga. Peter berättar nedan om sin studie. 

Unga vuxna  
– flytta eller bo kvar?

peter Möller är doktorand i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna, och har tidigare ar-
betat på Dalarnas forskningsråd med regional utveckling. Hans avhandling handlar om unga 
vuxna i landsbygdsområden med dominerande turismnäring. Fokus ligger på hur turismen 
påverkar vuxenblivande, inklusive de möjligheter och hinder de unga ser i en framtid på 
hemorten. Hans främsta forskningsintressen är: regional utveckling, unga vuxna, landsbygd 
och turism. e-post: pmo@du.se
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vad betyder det för regionen 
inre skandinavien?
Tittar man på kartan så ser Inre Skan-
dinavien perifert ut, vilket givetvis är 
sant i ett geografiskt hänseende. Sam-
tidigt innebär turismen att många 
människor från andra platser vistas i 
Inre Skandinavien under längre eller 
kortare tid, några bara en gång och 
andra återkommande. Så för Inre 
Skandinavien innebär det att det 
finns en blandning av stora naturom-
råden där man få vara för sig själv i 
lugn och ro, och samtidigt platser där 
det händer mycket, och där det vistas 
mycket folk. 
  
vad skulle du uppmana politi-
ker och praktiker att vidta för 
åtgärder med anledning av dina 
forskningsresultat?
Jag ser forskarens roll som att beskriva 
och analysera olika samhällsfenomen 
och hur de förhåller sig till varandra, 
och politikens roll att utifrån denna 
kunskap ta så bra beslut som möjligt. 
Samtidigt förstår jag att det är svårt för 
politiker att hinna med att ta tillvara 
all den kunskap som finns. Men utan 
att inkräkta för mycket på politikens 
område så skulle jag uppmana dem att 
se de positiva effekter som turismen 
kan ha för vuxenblivandet (utan att 
för den delen bortse från negativa 
aspekter), och att försöka ge så goda 

förutsättningar som möjligt för dessa 
positiva effekter att komma lokalsam-
hället till del. En specifik fråga skulle 
kunna vara att underlätta möten mel-
lan invånare, turister och säsongsarbe-
tare. I Sälen sker många möten mellan 
unga invånare och unga säsongsarbe-
tare på uteställen, vilket är bra. Sam-
tidigt finns en geografisk uppdelning 
där många säsongsarbetare bor på 
fjället medan de flesta invånarna bor 
nere i byn. Det finns såklart ekono-
miska skäl till att inte bygga bostäder 
för nära skidbackarna men samtidigt 
skulle man kunna fundera på om det 
är möjligt att bygga fler permanent-
bostäder uppe på fjället. 

vilka råd skulle du ge dem på 
vägen?
Att generellt försöka ta kunskapsbase-
rade politiska beslut i så stor utsträck-
ning som möjligt. Givetvis kan det 
vara svårt att i varje politisk fråga sätta 
sig in i forskningsläget, men jag har 
stött på alltför många politiker som 
istället för kunskap utgått från sina 
fördomar. Detta gäller särskilt frågan 
om huruvida unga bör eller inte bör 
flytta från uppväxtorten för att kunna 
leva ett bra liv. I Dalarna var det 
tidigare en vanlig uppfattning bland 
politiker att unga bör flytta därifrån 
för att få ett bra liv, men det har 
tack och lov förändrats nu. Idag ser 

politikerna att man kan leva ett bra liv 
både om man väljer att bo i Dalarna 
och om man väljer att flytta därifrån. 
Denna perspektivförändring grundar 
sig på forskning om unga och deras 
beslut att flytta eller bo kvar. I Inre 
Skandinavien upplever jag att många 
politiker har en positiv syn på forsk-
ning och kunskapsbaserad politik. 
Inte minst har det genom GRESS och 
andra Interreg-projekt skapats kon-
taktytor mellan forskare och politiker. 
Det tror jag har varit bra.   

vad skall du göra nu när 
gress-projektet avslutas?
Jag kommer att fortsätta arbeta med 
min avhandling och göra fler studier 
på hur turism påverkar unga som är på 
väg in i vuxenlivet. Bland annat ana-
lyserar jag befolkningsutvecklingen på 
platser med en dominerande turism-
näring jämfört med liknande platser 
utan turism. Jag använder svensk 
befolkningsstatistik och kommer att 
inkludera hela landet i analysen. Ytter- 
ligare en planerad studie är att följa 
upp en eller ett par utgångsklasser för 
högstadiet i Sälen, och se var de befin-
ner sig 10-15 år senare. Jag har tänkt 
göra intervjuer med dem också, för att 
kunna få kunskap om hur de har reso-
nerat inför sina beslut och vad deras 
uppväxt i Sälen har betytt för dem.  
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globalisering.  
en pågående process  
i inre skandinavien

delprojekt 3.  
inre skAndinAvien - en region i europA
  

globalisering är både en pågående process och ett begrepp som kan ha olika betydelser. 
I de studier som ingår här studeras globalisering ur flera aspekter.
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Andreas Öjehag har bidragit med två 
kapitel till antologin ”På gränsen – in-
teraktion, attraktivitet och globalisering 
i Inre Skandinavien”, som behandlar 
dels ländernas grad av globalisering, 
dels attityder till globalisering och 
invandring. Han har deltagit i flera av 
GRESS-projektets studier, och hade 
tillsammans med sin norska kollega 
Kjell Overvåg ett särskilt ansvar för 
delprojekt 3, ”Inre Skandinavien - en 
region i Europa” och studier av globa-
liseringseffekter i Inre Skandinavien.

hur skulle du vilja beskriva de 
viktigaste resultaten från de 
studier du medverkat i? 
Från mina studier tycker jag två saker 
är extra intressanta. Det ena berör gra-
den av globalisering i Norge och Sve-
rige där det utifrån de mätningar som 
finns går att tala om vissa skillnader 
mellan länderna så att Sverige framstår 
som mer influerat eller påverkat av 
globaliseringen än Norge. 

Det andra berör också en skillnad 
mellan Sverige och Norge men i 
det här fallet en särskild aspekt av 
globalisering som har att göra med im-
migration och attityder till invandring. 
Norrmän är i högre grad negativt in-
ställda till invandring än svenskar och 
det verkar vara en skillnad som blir än 
mer betydande inom Inre Skandina-
vien. Norrmän från Inre Skandinavien 

är mer negativa till invandring än 
norrmän i allmänhet och betydligt mer 
så än svenskar från Inre Skandinavien.

vad betyder det för regionen 
inre skandinavien?
Svårt att säga men kanske betyder 
skillnader inom regionen att det  
finns vissa aspekter att ta fasta på  
för den som vill verka för en mer 
integrerad region. 
  
vad skall du göra nu när 
gress-projektet avslutas?
Jag kommer att arbeta vidare på min 
avhandling och gå in i de sista två 
åren av min doktorandtid. Samtidigt 
arbetar jag som redaktör för en an-
tologi om regional samhällsbyggnad 
vilken vi hoppas kan bli klar under 
första halvan av 2013. Den är en 
gemensam produkt från den mång- 
vetenskapliga forskningsmiljö där jag 
ingår, Forskarskolan för regional sam-
hällsbyggnad vid Karlstads universitet, 
och vi hoppas kunna använda det 
regionala samhällsbyggandet som 
ett sätt att ge nya infallsvinklar på 
centrala frågeställningar inom statsve-
tenskap, kulturgeografi, historia och 
sociologi.  

Finns världen runt hörnet eller lever vi i skilda vär(l)dar?  
En undersökning av attityder till globalisering och globali-
seringens effekter visar att befolkningen i Inre Skandinavien 
har olika åsikter om invandring och att riksgränsen kan 
sägas vara en markör för skilda åsikter. Andreas Öjehag 
berättar mer.

AndreAs öjehAg är doktorand i statsvetenskap vid Karlstads universitet. Hans avhand-
ling har arbetstiteln ”When the world comes knocking – Globalization and the subnational 
region” och i den studeras hur globalisering (re)produceras i frågor om regional utveckling 
och vilka effekter det får för centrala samhällsvetenskapliga begrepp så som makt, tid och 
rum. Andreas är del av den mångvetenskapliga Forskarskolan i regionalt samhällsbyggande 
vid KAU. e-post: andreas.ojehag@kau.se

Världen runt hörnet 
– attityder till globalisering och invandring i Inre Skandinavien
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Kjell Overvåg har deltatt i flere deler 
av GRESS-prosjektet, både innenfor 
studiene av attraktivitet og studiene 
av globalisering. Kjell har blant annet 
sett på hva rikelig tilgang til natur og 
god plass betyr for enkelte grupper 
av mellomeuropeere som har flyttet 
til Indre Skandinavia fra betydelig 
mer sentrale deler av Europa. Dette 
er studier som aktualiserer innholdet 
i begrep som «livsstilsmigrasjon» og 
«serious leisure».

hur skulle du vilja beskriva de 
viktigaste resultaten från de 
studier du medverkat i? 
Jeg har blitt overrasket over hvor stor 
betydning fritidsaktiviteter har for 
enkelte mennesker. Så stor at de enten 
velger å flytte til permanent til Indre 
Skandinavia, til og med fra andre 
land i Europa (som de hundekjørerne 

jeg har intervjuet), eller  at de velger 
å ta en sesongjobb på en av skidesti-
nasjonene i Indre Skandinavia. Hos 
mange av disse sesongarbeiderne var 
det å få muligheten til å stå mye på 
ski/snowboard en  viktig motivasjon 
for å jobbe på skistedene, og  mer 
viktig enn det jeg trodde på forhånd. 

vad betyder det för regionen 
inre skandinavien?
Indre Skandinavia har mange steder 
en natur og et bosettingsmønster med 
spredt bosetting som gjør regionen 
attraktiv for å utøve bestemte typer 
fritidsaktiviteter, blant annet hunde-
kjøring, hester, skiaktiviteter ol., og 
som gjør det interessant for visse typer 
mennesker å bo her fast, eller i perio-
der – for eksempel som sesongarbei-
dere eller som eiere av fritidsboliger.   

vad skulle du uppmana politi-
ker och praktiker att vidta för 
åtgärder med anledning av dina 
forskningsresultat, och vilka råd 
skulle du ge dem på vägen?
Øke bevisstheten om at naturen er en 

viktig ressurs i regionen for å tiltrekke 
seg både tilflyttere, turister, fritidsbo-
ligeiere og sesongarbeidere. En bør 
jobbe med å tilrettelegge for denne 
type innflytting og besøk, og å se alle 
disse gruppene i sammenheng. De 
etterspør mye av de samme tilbud og 
tilrettelegging. Særlig de mest perifere 
delene av regionen må arbeide for å 
utvikle de kvalitetene som gjør at de 
på mange måter blir motsatsen til byer 
og tettbygde strøk. Sentraliseringen 
av befolkningen kommer trolig til å 
fortsette, så innsatsen for permanent 
tilflytting til de perifere delene av 
regionen må rettes inn mot de mindre 
nisjene av befolkningen som ønsker 
å ha en annen livsstil enn flertallet 
av befolkningen. For fritidsboligeiere 
og turister må en på samme måte 
utvikle et tilbud som gjør det interes-
sant for dem å besøke regionen eller 
bli deltidsbosatte i regionen. En helt 
konkret problemstilling er at det i deler 
av Indre Skandinavia er vanskelig for 
innflyttere å få den typen bosteder 
som de ønsker seg. Mange ønsker å bo 
på et småbruk, eller vil bo landlig til 
på grunn av fritidsaktiviteter, men det 
er ikke lett å skaffe mange steder. Her 
har politikerne muligheter til å gjøre 
tiltak gjennom arealplanleggingen og 
bestemmelser i kommunene.  

Når det gjelder sesongarbeidere 
innen turismen bør en ha fokus    

Hur skall glesbygdskommuner attrahera inflyttare, och vilka 
tillgångar har glesbygden? En del svar på dessa frågor får 
vi med hjälp av en studie av hundförare i Folldal i norska 
fjellbygden som Kjell Overvåg genomfört.

kjell overvåg er forsker ved Østlandsforskning, og har tidligere jobbet i blant annet 
Sør-Fron kommune, Nordland fylkeskommune og Reiselivsrådgivning. Han har et hovedfag 
i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo og en doktorgrad fra NTNU. Forskningsinteres-
sene er i første rekke reiseliv, fritidsboliger, migrasjon og planlegging/forvaltning av utmark.  
e-post: ko@ostforsk.no

Livsstilsmigration  
– ett ”fall” för glesbygden!
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på å få en størst mulig andel av dem 
til å arbeide flere sesonger. Dette er 
viktig både for å få en best mulig 
kvalitet på turistproduktet og for å re-
dusere opplæringskostnadene. Det er 
også helt grunnleggende at sesongar-
beiderne får jobbet såpass mye i løpet 
av vintersesongen at de får en bruk-
bar lønn i løpet av sesongen. For mye 
lediggang på ukedagene gjør at hvis 
arbeidsmarkedet bedrer seg i Sverige, 
så kan det bli en stor utfordring for 
skistedene både i Norge og Sverige å 
skaffe nok arbeidskraft.    

Politikere og forvaltningen må 

bli mindre opptatt av såkalt perma-
nent innflytting. Vi må se det som  
positivt at mange mennesker velger å 
arbeide her en periode eller å kjøpe 
seg et fritidshus i regionen. Mange 
har en livsstil der de gjennom å 
være mobile kombinere kvalitetene 
fra urbane og rurale steder. Dette 
gjelder sikkert flere av dem som også 
bor såkalt «permanent» i de perifere 
delene av Indre Skandinavia, ved at 
de for eksempel også eier en leilighet 
i Karlstad eller Oslo. Så får heller po-
litikerne arbeide for å finne løsninger 
for skattlegging, tjenesteproduksjon 

mv. som er mer tilpasset slike mobile 
livsstiler. 

vad skall du göra nu när 
gress-projektet avslutas?
I de to neste årene jobber jeg på et 
forskningsprosjekt som fokuserer på 
fjellområdene i Norge. Temaene vi 
studerer er turisme og rekreasjon, 
planlegging og forvalting og demo-
krati. Spørsmålet er om fjellområdene 
har en så spesiell situasjon, blant 
annet ved at en så stor del av arealene 
er vernet, at det er behov for en egen 
fjellpolitikk i Norge.  
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Sara Svensson, verksam vid Central 
European University (CEU) i Budapest, 
har tillsammans med kollegan Andreas 
Öjehag från Karlstads universitet, tittat 
på politisk interaktion över gränsen. 
Hennes svar på frågan ovan är: Ja, till 
viss del. Samtidigt som resultaten av 
studien pekar på den fortsatta betydel-
sen av nationalstaten framkom också 
att det pågår avnationaliseringsproces-
ser vid den svensk-norska gränsen. 
Konkret innebär det att samarbeten för 
att bygga bättre vägar (E18), och att på 
olika sätt samarbeta för att stimulera 
ett flöde av handel och människor över 
nationsgränsen i Inre Skandinavien, är 
mikroprocesser i ett större sammanhang

hur skulle du vilja beskriva de 
viktigaste resultaten från den 
studien du medverkat i? 
Vi tittade på hur ofta representanter 

för medlemskommuner i det politiska 
samarbetsorganet Gränskommitten 
Värmland-Østfold uppgav att de kom-
municerade med varandra, och gjorde 
utifrån det modeller över kommuni-
kationsnätverk. Vår studie visade att 
nätverken mellan norska och svenska 
politiker i gränsområdet fortfarande 
är glesa. Även om många politiker 
upplever att de har mer kontakt med 
politiker på andra sidan nu än för 
några år sedan, så är det fortfarande så 
att statsgränsen utgör en gräns också 
för politisk kommunikation.  

vad betyder det för regionen 
inre skandinavien?
Många anser att politiska samarbeten 
över gränsen kan leda till vinster i 
form av ökad effektivitet och möjlig-
het att lösa problem som är svåra att 
lösa på egen hand. Förbättringen av 
E18 var och är en fråga som går lättare 
att driva när politiker driver den ge-
mensamt genom Gränskommitten.   
  

vad skulle du uppmana politi-
ker och praktiker att vidta för 
åtgärder med anledning av dina 
forskningsresultat, och vilka råd 
skulle du ge dem på vägen?
Om man håller med om att politiskt 
samarbete över gränsen är bra för in-
vånarna på bägge sidor så bör politiker 
uppmuntras att ”tänka i cirklar” i stället 
för ”tänka i en halvmåne”, d.v.s. man 
bör se att områden på var sin sida 
gränsen fungerar tillsammans på många 
sätt. Den här studien gällde represen-
tanter som redan sitter i ett politiskt 
samarbetsorgan (kommunordförande) 
och ändå var kommunikationen relativt 
svag. Ett projekt som Gränskommitten 
Värmland-Østfold sjösatt går ut på att 
få unga norska och svenska politiker att 
lära känna varandra, och det är troligt-
vis ett steg i rätt riktning.  

vad skall du göra nu när 
gress-projektet avslutas?
Jag håller på att avsluta mina dok-
torandstudier vid Central European 
University i Budapest, som är en fan-
tastisk stad att bo i på många sätt. Men 
tillsammans med min familj funderar 
jag ändå på att flytta norröver igen när 
jag är klar. Både Norge och Sverige är 
intressanta arbetsmarknader för mig!    

”Politik bortom gränsen: Globala trender och lokala realite-
ter” är en studie av hur ofta representanterna för två gräns-
kommittéer interagerar med varandra. Kan man tala om 
globalisering och regionförstoring i detta sammanhang?

sArA svensson är doktorand vid Central European University (CEU) i Budapest och 
forskar om gränsöverskridande politiska samarbeten i Europa. Hösten 2011 tillbringade 
hon som gästdoktorand vid Karlstad Universitet, och deltog då i GRESS-projektet med en 
studie av Gränskommitten Värmland-Østfold. Före forskarutbildningen arbetade hon bland 
annat med koordinering av internationella forskningsprojekt och som nyhetsreporter för 
Sveriges Radio.  e-post: svensson_sara@ceu-budapest.edu

Politik bortom  
och över gränsen
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Avslutning och  
sammanfattning 
Det överordnade målet med projektet ”Att göra 
regionala skillnader till en styrka” som broschy-
ren och antologin ”På gränsen – Interaktion, 
attraktivitet och globalisering i Inre Skandina-
vien” bygger på, var att bidra till att utveckla 
Inre Skandinavien till en stark ekonomisk region 
med en attraktiv livsmiljö. Antologin innehåller 
ny kvalitativ och kvantitativ forskning om hur 
människorna i Inre Skandinavien knyts samman 
genom arbetspendling, gränshandel och andra 
former av interaktion. även regionens attrak-
tionskraft, dels som turistdestination, och dels 
för bosättning, belyses. På grund av turismens 
betydelse som näringsväg i stora delar av regio-

nen är detta viktigt. sist, men inte minst, ser för-
fattarna på regionen i ett globalt perspektiv. Vare 
sig man vill eller inte, krymper världen till följd 
av teknologiska landvinningar, ändringar i folks 
vanor, kulturella preferenser och uttryck, samt 
politiska förhållanden. Detta har inflytande över 
hur vi organiserar och lever våra liv. resultaten 
från projektet ger en aktuell och översiktlig be-
skrivning av viktiga interna möjligheter och utma-
ningar å ena sidan, men å andra sidan placeras 
och värderas också också Inre Skandinavien 
som en region i en globaliserad värld. som en 
sammanfattande avslutning presenterar vi därför 
en förkortad version av antologins slutkapitel.
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fokusering på permanent 
innflytting må kombineres med 
blikk på de mobile og «flyktige» 
menneskene som preger store 
deler av indre skandinavia   
I mange av studiene har vi vært 
opptatt av å forstå hvilke mekanismer 
som får folk til å bo på eller flytte til 
et sted. Det er noe mange utkant-
kommuner og deres politikere ser på 
som en hovedutfordring.  Det preg 
som mobiliteten setter på området 
utfordrer på mange måter de tradisjo- 
nelle forestillingene om innflytting 
og permanens – det er ikke nød-
vendigvis så klart lengre hvem som 
utgjør «lokalbefolkningen». Dette er 
forhold som i større grad kan løftes 
fram i planleggingen, som trolig i 
større grad bør differensieres ut fra 
mer heterogene interesser og behov, 
og legge til rette også for dem som 
oppholder seg i Indre Skandinavia 
«på deltid». Det bør jo være positivt 
at så mange mennesker faktisk ønsker 
å oppholde seg lengre eller kortere 
tid i regionen, selv om man ikke blir 
«permanentboende» – alternativet 
ville vært verre. 

utveksling av arbeidskraft bra 
for begge land 
Norge og Sverige har en lang historie 
med flyttestrømmer over grensen, 
framfor alt knyttet til ulik økonomisk 

situasjon i de to land. I en situasjon 
med høy arbeidsledighet i Sverige 
spesielt blant unge, og stramt arbeids-
marked i Norge, vil økt arbeidsmar-
kedsintegrasjon normalt være gunstig 
for begge land: Norge får flere hender 
for å løse velferdsoppgavene uten 
for sterk kostnadsvekst og tap av 
konkurranseevne. Sverige reduserer 
ledigheten, spesielt blant ungdom, og 
mottar lønnsinntekter som stimulerer 
aktiviteten i svensk økonomi. Dette 
gjelder også Indre Skandinavia, og 
det kan derfor være grunn til å stimu-
lere og legge til rette for, heller enn 
motvirke, mobiliteten i regionen.

naturen er en viktig ressurs, 
ikke bare for reiselivet  
Det er mange personer ute i «verden» 
som ønsker og søker plass til en 
livsstil som kan utfoldes i områder 
som Indre Skandinavia, eksempelvis 
hundekjøring og hestehold, som har 
trukket innflyttere fra flere land på 
kontinentet. En planlegging som i 
større grad legger til rette for spredt 
bosetting, store tomter og friere 
tilgang til tidligere jordbrukseien-
dommer vil kunne være gunstig for 
slike nisjer. Dette er å ta i bruk og å 
utvikle og sine stedsspesifikke kvali-
teter og komparative fortrinn på en 
bevisst måte. Tilrettelegging for folk 
og aktiviteter utenfor «main stream» 

og volumorienterte aktiviteter kan 
trolig vies større oppmerksomhet, og 
kanskje ha større potensial. 
    En relativt uberørt men likevel lett 
tilgjengelig natur er også en viktig 
aspekt for de som har fritidsbolig i 
regionen. På den svenske siden er 
tilgangen til vannspeil absolutt en 
attraktiv stedsspesifikk og tilgjengelig 
kvalitet. Store deler av regionen kan 
nyte godt av etterspørsel fra befolk-
ningskonsentrasjonene i Oslo og 
Akershus, som gjennom bedre kom-
munikasjoner og andre teknologiske 
framskritt kommer stadig nærmere. 

økonomisk utvikling kan være 
et tveegget sverd (som ikke bare 
bidrar med penger)  
Grensehandelstilbudet på den 
svenske sida av grensa er omfat-
tende i Charlottenberg og Årjäng, og 
mindre dominerende, men likevel 
tilstede også på mindre tettsteder 
langs grensa. Dette legger grunnlaget 
for økonomisk aktivitet. De store 
grensehandelsstedene har i stor grad 
tilpasset seg til «de handlende», noe 
som har bidratt til større grad av 
negativitet lokalt til grensehandelen. 
Resultatene kan antyde mindre trivsel 
og bolyst blant lokalbefolkningen 
der, sammenliknet med de steder 
som (ennå?) ikke har utviklet denne 
typen generiske handlesentra. En 
videre utvikling av eksportorientert 
handelsvirksomhet på nye steder, bør 
derfor størrelses- og lokaliseringsmes-
sig tilpasses de lokale forholdene på 
en måte som kan bidra til å styrke 
eksisterende lokalsamfunn, sentrum 
og aktivitet, ikke utarme det.

grensependling – en bedre til-
pasningsform enn antatt? 
Pendling er vanligvis ansett som en    

Indre Skandinavia - hva nå?
Av birgittA ericsson, Atle hAuge og evA olsson 

Har vi så funnet noe som kan brukes i praktisk politikk eller 
forvaltning? Både ja og nei. Ingen av disse studiene kan alene 
gi allmenngyldige svar for sine situasjoner, da vi primært har 
studert et lite utvalg av næringer og steder.  Grunnlaget for å 
trekke bastante slutninger er derfor som regel er spinkelt. Vi 
mener likevel å ha identifisert en del viktige problemstillinger 
som bør vies oppmerksomhet i regionens framtidige utvikling. 
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byrdefull og ufrivillig tilpasningsform 
som for de fleste er uønsket på sikt. 
I flere av de grensenære kommunene 
(på svensk side) er det minst like van-
lig å pendle over riksgrensa som kom-
munegrensa, og uten at det er noe 
spesielt. Studiene viser at mange syns 
det kan være dels et bedre alternativ 
enn å pendle innenriks, og dels at det 
på husholdningsnivå fungerer bra, 
grensependlingen har blitt en «del 
av livet». Mange menn ukependler, 
mens kvinnene har en arbeidsmar-
kedstilpasning som ikke er vesentlig 
forskjellig fra andre steder: kortere 
reiseavstand og arbeid i tjenestey-
tende sektorer. Forskjeller i lønnsnivå 
mellom landene bidrar på plussida, 
og det er ikke nødvendigvis slik at 
pendlingen vil opphøre hvis det 
skulle etableres arbeidsplasser lokalt 
på svensk side. Med en slik livsstilstil-
pasning, vil mange husholdninger i 
praksis fungere som «alene-forelder- 
husholdninger» i uka. For å beholde 
den befolkningen man allerede har, 
kan det være vel så viktig å legge til 
rette for tilbud som passer en tilvæ-
relse som enslig forsørger. Det er også 
viktig ytterligere å stimulere arbeidet 
med forenkling av de formaliteter og 
papirarbeid som en slik grenseover-
skridende tilværelse medfører, ikke 
bare for «grensegjengere» men også 
for dem som pendler til steder lengre 
inn i Norge. 

infrastrukturelle tiltak vil kunne 
ha stor betydning i en avsides-
liggende region preget av stor 
mobilitet 
Regionforstørringen som pågår i 
regionen vil trolig være viktig for å 
opprettholde og videreutvikle både 
bosetting og viktige deler av nærings-
livet. For bosettingen betyr raskere 
tilgang til et større pendlingsomland 
flere valgmuligheter for individuelle 
tilpasninger av bosted og arbeids-
sted. For en region med et næringsliv 
preget av mye turisme vil tilgjenge-
lighet utgjøre en konkurransefordel 
eller –ulempe, alt ettersom. Særlig 
vinterstid. Indre Skandinavia har, og 
har potensial for mer, grenseover-
skridende økonomisk aktivitet – den 
kommersielle turismen selvsagt, men 
også fordi regionen har kvaliteter som 
kan trekke på de store befolknings-
konsentrasjonene i Oslo og Akershus 
når det gjelder fritidsboligbygging. At 
det foregår utstrakt eksport av handel 
basert på disse markedene illustre-
rer poenget. Det er derfor viktig at 
infrastrukturelle tiltak planlegges og 
sees i sammenheng over grensa for å 
utvikle og utnytte dette potensialet.  
Dette er viktig også for det vi tar opp 
i neste punkt.

indre skandinavia som avlast-
ningsregion for osloområdet 
Den raske veksten som forventes å 
fortsatt prege Osloområdet vil, gjen-

nom forbedret infrastruktur, kunne gi 
stadig flere steder i Indre Skandinavia 
mulighet for tilflytting og befolk-
ningsvekst, også uten at de i utgangs- 
punktet har tilsvarende arbeids-
plassvekst. Gjennom tiltak som øker 
steders attraksjonskraft som bosted, 
vil det være et potensial for befolk-
ningsvekst gjennom pendlingsbasert 
tilflytting. Lykkes man her, vil det 
etter hvert skapes næringsutvikling og 
nye arbeidsplasser både i personret-
tede servicesektorer og annen type 
næringsvirksomhet. Bedret infrastruk-
tur i form av kollektive løsninger vil 
øke mulighetene for pendlingsbasert 
tilflytting og redusere konflikten 
mellom økende mobilitet og målene 
om en bærekraftig utvikling.

vi mener at studiene hver for seg 
og samlet har bidratt til å fokusere 
på forhold som er viktige både for 
å forstå og karakterisere regionen 
Indre Skandinavia. Ett forhold er at 
flyktigheten kan ansees som en per-
manent tilstand, og derfor må være 
en viktig forutsetning og premiss for 
den videre utviklingen i og av Indre 
Skandinavia. Selv om dette er en 
politisk skapt region, er den karak-
terisert av mange felles trekk. Den 
bærer imidlertid også på enkelte felt 
og enkelte steder preg av å være en 
«ekte» funksjonell region. Det er det 
beste utgangspunkt for en selvgenere-
rende organisk utvikling.   
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