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Förord  

Förord  
Sedan hösten 2002 har Karlstads universitet och Østlandsforskning, i samarbete med Høgsko-
len i Hedmark och Høgskolen i Lillehammer, bedrivit ett gemensamt forskningsprojekt inom 
ramen för InterregIII-samarbetet mellan Norge och Sverige. Genom projektet har forskare 
från de två miljöerna utvecklat ett nätverk för en gemensam analys av möjligheter och hinder 
för utveckling i denna region. Som ett led i detta arbete har vi sammanställt denna ”atlas”, en 
skrift som huvudsakligen består av kommenterade kartor, diagram och tabeller över regionen.   
 
Vid Karlstads universitet är det Cerut (Centrum för forskning om regional utveckling) och 
Jämställdhetscentrum/forskargruppen för genusvetenskapliga studier som deltar i projektet. På 
den norska sidan är det huvudsakligen forskare vid Østlandsforsknings grupp för Regional- og 
Naeringsforskning i Hamar tillsammans med regionalforskare vid de två högskolorna som 
deltagit i arbetet. Det finns många vetenskapliga discipliner representerade i projektet, såsom 
kulturgeografi, ekonomi, statsvetenskap, sociologi och religionsvetenskap. Det ger möjlighet 
till spännande möten mellan olika tolkningar av verkligheten och till utveckling av metoder 
och arbetssätt. 
  
Syftet med denna skrift är att göra en jämförelse mellan utvecklingen på den svenska och den 
norska sidan av nationsgränsen inom Inre Skandinavien. Detta är den första skriften inom 
projektet Utveckling och omställning i Gränsregionen som syftar till att utveckla kunskap om 
de regionala utvecklings- och omställningsprocesserna till nytta för lokala, regionala och na-
tionella aktörer och med målsättning att påverka regionernas egen utveckling.   
 
Denna skrift kommer endast till en del att besvara och förklara utvecklingen så som den träder 
fram i diagram och kartor. I stora delar syftar boken till att formulera frågeställningar och 
ämnen för diskussion om de bakomliggande faktorerna. Därmed vill vi skapa debatt och kon-
struktiv diskussion om den framtida utvecklingen. Denna är nämligen inte någonting lagbun-
det och givet. Tvärtom ligger den i stora stycken i händerna på de aktörer som deltar i utveck-
lingsprocessen. Det gäller de tjänstemän och politiker på nationell, regional och lokal nivå 
som fått i uppgift att verka för detta. Men det gäller givetvis även andra aktörer i regionen; 
näringslivet, entreprenörer, frivilligorganisationer, medborgare m.m. vilka genom sitt ageran-
de sätter stenarna i rullning.  
 
De som har arbetat med denna bok är förutom undertecknade forskare Elisabeth Brandin, 
Svein Frydenlund, Gro Marit Grimserud, Svein Erik Hagen, Liselotte Jakobsen, Maria Jans-
dotter, Svante Karlsson, Jarle Kristioffersen, Espen Køhn, Alf Sundin och Kari Vagnsgraven 
Stubberud. I arbetsgruppen har även ingått professor Håvard Teigen och docent Kristian 
Aasbrenn. För kartframställningen och bearbetning av statistiskt underlag ansvarar Lena Grip, 
Simen Flygind, Åsa Rydin, Imber Råbock och Morten Ørbeck. 
 
Vår förhoppning är att denna kartbok, som sätter in regionens olika delar i ett nytt regionalt 
sammanhang, ska stimulera till konstruktiva diskussioner om vilka hinder som behöver över-
vinnas och vägar som är möjliga att utveckla. Inom projektet planeras en uppdaterad och vida-
reutvecklad version av Atlasen mot slutet av programperioden 2007.  
 

Karlstad och Hamar  2004-10-10 
 

Sune Berger  Gunnel Forsberg Morten Ørbeck 
Professor  Professor  Forskningsleder 
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1: Introduktion 
 
I den region som benämns Inre Skandinavien (se figur 1:1) finns gemensamma karaktäristika i 
form av natur, kultur, historia och näringsliv. Här ryms också olikheter i form av olika 
försörjnings- och företagsformer. Övergången från jordbruks- och industrisamhället till 
tjänstenäringar har inneburit påfrestningar, men också utmaningar och möjligheter för bygder, 
samhällen och befolkning. Befolkningsomflyttning, landskapsomvandling, koncentration av 
service och arbetsplatser är några konsekvenser av de förändrade förutsättningarna. Till denna 
problematik hör också utbildningsklimatet och hur de unga i regionen förhåller sig till högre 
utbildning.  
 
Det är ofta påfallande stora skillnader mellan bygderna på norsk och svensk sida om 
riksgränsen. Vi ser det redan när vi korsar gränsen. Man vet att man korsat gränsen när 
vägmarkeringarna blivit gula. På den svenska sidan är det t.ex. faluröda stugor, på den norska 
är husen påfallande ofta vita. Ser vi åker och ängsmark märker vi att den hålls i hävd i större 
utsträckning på den norska sidan. Idag finns köpladorna på den svenska sidan. Norrmännen 
åker till Sverige för att köpa kött, tobak och alkohol. På 60-talet låg de på den norska sidan. 
Då reste svenskarna till Norge för att köpa mjöl och margarin.  
 
Detta brukar förklaras med skillnader i näringsliv, regionalpolitik och gränsfenomen. Men vi 
vill också vara öppna för att ge fler förklaringar till skillnaderna. Genom den jämförande 
ansatsen kan man hitta nya förklaringar. Finns det en gemensam inlandsproblematik som kan 
iakttas i både Sverige och Norge eller är det mest utmärkande att de två syskonländerna 
utvecklat olika regionala ”regimer”, alltså förvaltnings- och regleringssystem, historiskt och 
näringslivsmässigt så att villkoren kommit att skilja sig åt på avgörande sätt? Vilka är i så fall 
dessa?  
 
En sådan är naturligtvis det svenska EU-medlemsskapet som i vissa fall förstärkt gränsen, 
men det kan också handla om olika egendomsstruktur i jord- och skogsbruk, olika 
regionalpolitiska och landsbygdspolitiska strategier, välfärdsutbyggnad, jämställdhetspolitik, 
med flera områden. Det är lätt att se en förklaring i respektive lands näringslivsutveckling 
med en påtaglig industribaserad ekonomi i Sverige och ett näringsliv traditionellt baserat på 
primärnäringar som jord och skog och framförallt fiske, olja och vattenkraft i Norge. Idag har 
dock skillnaderna kommit att utjämnas och vi kan se hur norska storföretag tagit steget över 
gränsen och etablerat sig i Värmland, t.ex. Moelven och Kvaerner.  
 
Kartbilderna väcker funderingar kring olikheter och likheter inom gränsregionen, kulturella 
och traditionsmässiga förhållanden som skiljer och förenar de svenska och norska delarna i 
jämförelse med situationen i respektive land. Detta väcker i sin tur frågan om hur de regionala 
aktörerna på var sida om gränsen påverkas av sin nationella identitet och hur de förhåller sig 
till nationella och övernationella lagar och regelverk. Vilka är frihetsgraderna för den lokala 
och regionala politiken? 
 
Den grundläggande frågan att ställa blir i vilka sammanhang gränsen utgör en barriär mellan 
två länder och i vilka sammanhang den snarare kan fungera som en länk mellan regionerna. 
Vilka är de viktigaste drivkrafterna i omställningsprocessen och finns en gemensam kulturell 
identitet eller kulturella särdrag i gränsregionen som kan fungera som motor för den regionala 
utvecklingen i området? Finns det några nyckelfaktorer för framgångsrik lokal och regional 
utveckling som går att identifiera i regionen? 
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Figur 1:1: Inre Skandinavien, en konstruktion för transregionalt samarbete. Regionen omfattar 
på svensk sida hela Värmlands län, Älvdalens och Malungs kommuner i Dalarna. På norska 
sidan omfattar regionen hela Hedmarks fylke samt delar av fylkena Akershus och Østfold. 
Källa: http://interreg.z.lst.se/sok.asp 



Introduktion 

 3 

 
Med gränsen i fokus 
 
Gränser har alltid intresserat författare, konstnärer och forskare. Selma Lagerlöf skrev 
följande om den norsk-svenska gränsen på ett underfundigt sätt i novellen ”Värmländsk 
Naturskönhet” (hämtat ur Gjems & Fritzvold, 1986) 

Att det är så stilla och högtidligt här uppe, det beror kanske inte endast 
därpå att här går en gräns av annat slag. Den gränsen går mellan synligt 
och osynligt, mellan verkligt och overkligt. Och liksom här finns en väg 
som leder inåt Norge, så finns det kanske också en infartsväg till det där 
andra grannlandet” (sid 8) 
 

Thomas Lundén säger i sin bok Över gränsen – om människorna vid territoriets slut (2002) 
att gränser symboliserar en sorts klassificering, en indelning i kategorier. Hur än gränsen 
kommer att ligga i terrängen, finns det nästan alltid anledning till att överskrida den. Staten, 
nationen, är ju en konstruktion och statsgränsen är sällan eller aldrig en absolut gräns mellan 
människor med olika historia, kultur eller åsikter.  
 
Detta är en tolkning som passar mycket väl in på riksgränsen mellan Norge och Sverige och 
som en utgångspunkt för projektet Omställning och utveckling i gränsregionen. Det finns ofta 
anledning att överskrida gränsen för att skapa goda levnadsvillkor för människorna i 
gränsregionen. Ibland finns det vinster att hämta på grund av själva gränsen, ibland för att 
gränsen inte har någon reell innebörd.  
 
Även vid en så öppen gräns som den svensk-norska anses det vanligtvis vara naturligt att en 
elev hänvisas till en skola i det egna landet, även om det finns en mycket mer närbelägen 
skola i det andra landet. Detta gäller för de flesta offentliga tjänster.  
 
För marknadsekonomin spelar däremot gränsen en betydligt mer undanskymd roll även om 
vissa delar av ekonomin är starkt reglerad eller subventionerad, vilket innebär att en vara kan 
ha mycket olika pris på var sida om gränsen.  
 
Detta, menar Lundén, innebär att det nästan alltid finns både fördelar och nackdelar med att 
bo och/eller arbeta vid en någorlunda öppen riksgräns. Ett mål är att finna former för att ta 
tillvara fördelarna med gränslandet för invånarna på båda sidor.  
 
En annan utgångspunkt är att vi, som Lundén också säger:” i det lokala gränslandet kan […] 
lära [oss] hur olika politiska regimer påverkar en i övrigt likartad miljö” (s 206) En 
nationsgräns är i vissa fall en skarp och entydig politisk uppdelning av ett territorium, i andra 
fall är det mer att likna vid en biotops gradvisa övergång till en annan biotop. Vi kan använda 
begreppet räckvidd, dvs. hur långt en individ eller en organisation kan nå i sina rörelser, 
kontakter och påverkan. I princip kan denna räckvidd illustreras som koncentriska cirklar som 
avtar med avståndet från individen/organisationen. En nationsgräns kan i vissa fall kraftigt 
bryta detta mönster och göra räckvidden till halvcirklar; ibland kan gränsen få cirklarna att 
ändra form. I andra fall spelar gränsen en obetydlig roll.  
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Detta kan illustreras grafiskt på följande sätt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1:2: Illustration av gränseffekten på individers räckvidd. 
 
Exempel på gränsens åtskiljande effekt ser vi exempelvis när det gäller grundskolan, 
sjukvården och viss kommersiell handel. Även om det finns en skola geografiskt nära, men på 
”fel” sida gränsen, kan skolbarnen få åka skolskjuts längre men på ”rätt” sida. När det gäller 
primärsjukvården finns liknande förhållanden. När kvinnor i Torsby ska föda barn får de åka 
till Karlstad eller Mora, trots att det är betydligt närmare att åka till Elverum i Norge. Från 
Arvika åker man hellre till Ikea i Örebro än till den närmare Ikeavaruhuset i Oslo. Även 
Arvikafestivalen har fler besökare från Stockholms- och Göteborgsregionen än från den 
betydligt mer närbelägna Osloregionen, trots riktad marknadsföring. 
 
Lundén menar att den sydligare svensk-norska gränsen i stora stycken har prägel av en sorts 
vattendelarprincip, dvs att gränsen följer vattendelaren mellan två vattenytor. ”Stora delar av 
Østfolds gräns mot Värmland och Dal präglas av en morfologi av parallella, långsmala sjöar i 
norr-söder och gränsen går mestadels i skogarna mellan dessa sjöar. Den ’naturliga’ 
rörelseriktningen för människor har varit längs med sjöarna och inåt det egna landet. Ett antal 
vattendrag korsar dock gränsen, särskilt i Värmland och Dalarna.” (ibid, sid 31) 
  
Lundén avslutar sin bok med en vision: 
 

”Kan man samordna över gränsen motverkar man den demokratiska och 
ekonomiska förlust som halveringen av gränsregionen oftast innebär. 
Staten och dess territorium är inget självändamål. Staten är en 
allmänning som skall vårdas och gränsen till nästa allmänning ska 
hållas så öppen att även den kan vårdas på bästa sätt. I den bästa av 
världar, om vi förstår varandra språkligt, borde det inte spela någon roll 
var gränsen går, bortsett från att problemen och deras lösningar kan ha 
olika utbredning. Men utbredningen sammanfaller sällan med 
statsterritoriet, försåvitt inte problemen är skapade just av 
statsterritoriet, vilket ofta är fallet. Därför bör man lyfta sig över gränser 
och se ned över världens mosaik av domäner och se dem som praktiska 
nödvändigheter, inte som heliga murar mellan enhetliga nationer.” (sid 
206-207). 

 

Gränslös 
räckvidd 

Räckvidd 
vid gräns 
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Projektet Omställning och utveckling i gränsregionen har ungefär samma hypotes. Vilka 
reella hinder och murar finns det i Inre Skandinavien som det kan finnas anledning att rasera? 
Vilken nytta kan gränsregionen dra av att just befinna sig i gränsregionen? 
 
Om atlasen 
 
I denna kartbok ska vi se i vilken grad man kan identifiera tendenser till främst funktionella 
och kulturella regiondrag i Inre Skandinavien och om det finns förutsättningar för att i så fall 
förstärka sådana tendenser.  
 
Vi kommer att presentera och kommentera några diagram, tabeller och kartor över 
befolkning, näringsliv och livsmiljö. Inre Skandinavien består av 58 kommuner, 40 på den 
norska sidan och 18 på den svenska.  
 
Vi har valt att speciellt studera tidsperioden från 1995, eftersom det var ett datum som innebar 
att gränsen även blev en EU-gräns genom att Sverige – men inte Norge – blev medlemmar av 
Europeiska Unionen. I vissa delar görs även längre tillbakablickar. I så stor utsträckning som 
möjligt har vi använt oss av 2003 års statistik. I många fall handlar det om långsamma 
processer, vilket innebär att vi uppfattar att förhållandet gäller idag även när kartbilden t.ex. 
visar en situation daterad 2001.  
 
För analysens skull har kommunerna i vissa fall grupperats enligt följande (Se figur 5): 
 
 
Västra Värmland:  Eda, Torsby, Årjäng, Sunne, Arvika, Säffle  
Östra Värmland:  Storfors, Kristinehamn, Filipstad,  
Karlstad regionen:  Kil, Hammarö, Forshaga, Grums, Karlstad  
Hagfors & Munkfors Munkfors, Hagfors    
Älvdalen & Malung: Malung, Älvdalen    
Indre Østfold:  Aremark, Marker, Rømskog, Trøgstad, Spydeberg, Askim, 

Eidsberg, Skiptvedt, Hobøl 
Øvre Romerike:  Aurskog- Høland, Sørum, Fet, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, 

Eidsvoll, Nannestad, Hurdal 
Hamarregionen:  Hamar, Ringsaker, Løten, Stange  
Glåmdalen:   Kongsvinger, N-Odal, S-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler 
Sør-Østerdal:  Elverum, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal  
Nord-Østerdal:  Rendalen, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Os  
 
Valet av kommungruppering på den svenska sidan grundar sig i huvudsak på de 
kommunindelningar som gjordes i samband med konstruktionerna av 
strukturfondsindelningarna1 och de regionala tillväxt- och utvecklingsprogrammen.  
 
Kommunerna i Hedmark är grupperade i de fyra plankommunerna som Hedmarks 
Fylkeskommun använder, medan Akershus- och Østfoldskommunerna inom Inre 
Skandinavien är samlade i var sin kommungrupp, dvs Øvre Romrike och Indre Østfold. 
 

                                                 
1 I samband med medlemsförhandlingarna inför EU-inträdet, skapades ett antal nya regioner som skulle ligga till 
grund för olika typer av regionalpolitiska stöd från strukturfonderna.  
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�

Figur 1:3: Karta över kommungrupperna 
�

 
Tillsammans med Trysil på norska sidan utgör Älvdalen och Malung (genom anläggningarna 
i Idre och Sälen) sammantaget det största vintersportområdet i Norden.  
 
Att jämföra statistik interregionalt, när det dessutom handlar om en transnationell region, 
medför vissa svårigheter. Den nationella statistikproduktionen är omfattande och av mycket 
hög kvalitet men är inte alltid kompatibel. Även en till synes enkel uppgift som att konstruera 
en sammanlänkad underlagskarta över Inre Skandinavien har varit en utmaning. Många av de 
uppgifter som vi önskat presentera i denna atlas har inte varit möjliga på grund av skillnader i 
respektive lands insamlingsmetod och statistikhantering. Dessutom utgör gränsen en barriär 
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som inneburit att flödeskartor för pendling, handelsströmmar och migration har inte kunnat 
göras inom ramen för detta projekt. Sammanställningar för sådana uppgifter pågår dock för 
närvarande av SCB och SSB.2 
 
Där det har varit möjligt redovisas tidsserier för olika perioder. Det har också varit en 
ambition att redovisa könsuppdelad statistik där den har varit tillgänglig och jämförbar.  
 
Det svensk-norska samarbetet har inneburit språkliga utmaningar i samband med 
sammanställningen av denna atlas. De flesta kartor och diagram har norsk text. Texten i övrigt 
är däremot till övervägande delen svensk, vilket inte överensstämmer med arbetsdelningen 
inom projektet. En blandning av svenska och norska har blivit en normal språkdräkt i 
arbetsprocessen. Däremot har vi inte ansett det är lämpligt att blanda språken i den löpande 
texten i ett och samma avsnitt. Bortsett från att enstaka norska begrepp finns i de svenska 
texterna är de olika avsnitten skrivna på svenska, de norska avsnitten är sålunda översatta. 
Dock har vi valt att behålla den norska texten i vissa längre avsnitt.  
 
I bilaga 1 finns underlagstabellerna till de kartor och diagram som redovisas i atlasen. Dessa 
ger i vissa fall intressant historisk fördjupning. Med hjälp av dessa kan man också göra egna 
kartor och diagram för speciella områden. 
  
För den svenska regiondelen finns också en okommenterad separat kartbilaga över 
ekonomiska och sociala förhållanden (bilaga 2).  
 
 

 
 
Figur1:4: Interregprogrammet kan ses som en aktivitet för att överbrygga administrativa, 
praktiska och sociala hinder för samarbete mellan länder. (Foto: G. Forsberg)

                                                 
2 http://www.norden.org/reg/sk/samarbetemellanregioner.asp 
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2: Regionen i sin helhet  
 
Inre Skandinavien är ingalunda en given region. Det är en konstruktion i ett regionernas 
Europa inom ramen för den ”nyregionalism” som är ett fenomen som startade i mitten av 
1980-talet och som enligt bl.a. Jörgen Gren (2002) kan ses som ett resultat av tendenser till 
och krav på globalisering, europeisk integration och ökat regionalt självbestämmande. I den 
meningen handlar det om ett paradigmskifte menar han. Regionen ses som bas för en politisk 
och ekonomisk utveckling där det tidigare var staten och nationen som hade ansvaret.  
 
Målet för nyregionalismen, för att fortsätta att tala med Gren, är att skapa den ”perfekta 
regionen” med en kritisk massa av regionala tillgångar (människor, näringsliv, nätverk, 
organisationer, företag, legitimitet mm) och regionala attityder (ledarskap, strategi, 
varumärke, entreprenörskap, självförtroende etc). Genom att konstruera en region som består 
av en tillräckligt stor uppsättning av dessa förutsättningar, kan utveckling och långsiktig 
tillväxt skapas.  
 
Inre Skandinavien beskrivs i Programkomplementet för InterregIII A som en region som 
präglas av att kontakterna över riksgränsen har varit intensiva och att samarbetet har långa 
traditioner. Det har främst handlat om gränshandel, sociala band och arbetspendling. (sid 12), 
Man menar också att denna integration blir allt större inom näringsliv, arbetsmarknad, 
bosättning, utbildning och kulturliv. Det finns en ambition att ytterligare öka kontakterna och 
underlätta arbetskraftsrörligheten över gränsen genom att öka informationen, förbättra 
kommunikationerna och arbetsförmedlingen samt undanröja gränshinder.  
 
När det gäller kommunikationerna nämner man speciellt att regionen berörs av EUs satsning 
på TEN (Trans European Networks) genom den Nordiska Triangeln som länkar samman Oslo 
– Stockholm – Helsingfors – Köpenhamn. Området har vidare såväl flygplatser med 
internationell trafik som mindre flygplatser för nationell trafik. I området finns Norges största 
flygplats Gardemoen, vilket naturligtvis påverkar såväl näringslivet som bosättningsmönstret.  
 
Samtidigt finns stora problem med de fysiska kommunikationslederna och det faktum att de 
norra delarna har långa avstånd till den centrala och mer tätbefolkade delarna och att dessa 
infrastrukturstråk är av låg standard. Ytterligare ett problem är begränsningarna när det gäller 
IT-kommunikationernas standard och prestanda. Lösningar på dessa svårigheter beskrivs i 
programkomplementet som avgörande för att människor ska kunna leva och etablera 
verksamheter trots långa geografiska avstånd. Samtidigt har de sydliga delarna närhet till Oslo 
och andra stora marknader och befolkningskoncentrationer.  
 
Regionen kännetecknas av rika kulturtraditioner. Här finns och har funnits många konstnärer 
och författare. Här finns också starka lokala identiteter, som t.ex. Finnskogen. Regionen är 
också rik på skog, mark och vatten, resurser som kan bidra till attraktionskraften för 
näringsliv och besökare. Naturen är också viktig för rekreation och inkomstkälla för 
befolkningen i regionen. Men regionen dras också med miljöföroreningar, t.ex. 
luftföroreningar som orsakar nedfall av försurande ämnen vilka ger skador på skogsmark, 
grundvatten, sjöar och vattendrag och kulturhistoriska värden.  
 
I programdokumentet observerar man speciellt att Sverige och Norge under lång tid arbetat 
för att förenkla gränspassagen mellan länderna, men att det fortfarande kvarstår problem när 
det gäller skattelagstiftning, tullbestämmelser, boende, arbetslöshets- och socialförsäkringar. 
Dessa utgör svårigheter för ett utvecklat regionalt gränsöverskridande när det gäller boende 
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och arbete. Här finns också god tillgång till högre utbildning på universitets- och 
högskolenivå genom i första hand Karlstads universitet och högskolan i Hedmark.  
 
Att identifiera en region 
 
Det finns alltså en ambition att lyfta fram de gemensamma dragen i Inre Skandinavien. Frågan 
är om detta också kan medföra en känsla av sammanhållning och gemensam identitet?  
 
Ser man regionen i ett nordiskt sammanhang kan det vara svårt att identifiera just Inre 
Skandinavien som en sammanhållen region. Figur 3 visar hur stor skillnaden t.ex. är när det 
gäller sysselsättningssituationen i Sverige och Norge 2001. Där framträder inte denna region 
som sammanhållen, istället präglas situationen i de norska och svenska delarna av deras 
geografiska läge i respektive land. Den norska regiondelen ingår delvis i Osloregionens 
influensområde, medan den svenska regiondelen - utom Karlstadsområdet - har svenska 
skogslänskaraktäristika.  
 
 
 

 
 
Figur 2:1 Stora delar av den svenska Inre Skandinavienregionen har skogslänskaraktäristika. 
(Foto: G. Forsberg)   
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Figur 2:2: Sysselsättningsandelar i Nordiska kommuner och regioner.  
Källa: Nordregio at www.nordregio.se 
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Regioner beskrivs och tolkas utifrån olika utgångspunkter:  
 
1. Homogen region (naturgeografisk region): regioner med naturliga gränser, t.ex. 

slättlandskap, kustlandskap eller en älvdal dvs. områden där topografin skapar regionen. I 
en sådan definition utgör t.ex. en bergskedja eller ett skogsområde en naturlig gräns. 
Bergen och skogen kan i sin tur också vara homogena regioner. Likheten i naturformen 
skapar gemensamma försörjnings- och livsvillkor. I Inre Skandinaviens gränsområde kan 
vi se att Trysil-/Klarälvdalen utgjort en sådan region.  

 
2. Funktionell region: regioner som har någonting gemensamt vilket kan skapa 

förutsättningar för inre samverkan. Man kan säga att Inre Skandinavien i vissa delar har 
varit en funktionell region i historiskt perspektiv. Det har funnits ett gammalt samarbete 
mellan Norge och Sverige kopplat till skogsråvara. Kontakterna sträckte sig över gränsen. 
Finnskogsfinnarna flyttade över från Värmland till Norge på 1600-talet och bosatte sig på 
kronomarker. Lundén berättar om att det i Dalby Finnskog i Sverige rapporterades 
omkring sekelskiftet 1700 att norrmän köpte timmer av både svenskar och finnar. ”1729 
utfärdades en förordning angående timmerhandeln i Värmland och Dal. Utförsel, 
flottning, och huggning för Norge förbjöds – men för skogarnas folk var det betydligt 
sämre att handla mot Karlstad. Troligen smugglades mycket timmer till Norge” (Lundén, 
s 80).  

 
3. Administrativ region: en region med formell och gemensam administration. I den 

bemärkelsen kan man inte säga att Inre Skandinavien under 1900-talet varit en gemensam 
region. Speciell kan man illustrera det med jordbrukssektorn. Medan den svenska 
politiken syftat till att effektivisera och minska överskottet, har Norges politik syftat till att  
höja självförsörjningsgraden och att stödja regioner med jordbrukspotential. Skillnaden 
mellan de två regiondelarnas relativa läge, illustreras av att den norska gården ligger nära 
landets bästa jordbruksmarker och dess konsumtionscentra medan den svenska gården på 
grannfastigheten ligger perifert i landet och kan inte mäta sig mot dessa bästa 
jordbruksmarker. Den kan givetvis inte komma under norsk jordbrukslagstiftning. Lundén 
menar att detta har inneburit att norska bönder har arrenderat jordbruksmark på den 
svenska sidan och därmed kunnat koncentrera sin vallproduktion till Sverige. Hö får man 
nämligen föra över gränsen. På så vis kan de norska bönderna ha koncentrerat sig på 
spannmål på sina norska fält, vilket lett till en specialisering vid gränsen som inte beror på 
fysiska förhållanden utan på de administrativa skillnaderna. Detta sätter synliga spår, 
menar Lundén: ”På den norska sidan är åkrarna uppodlade, utdikade stenröjda medan 
gränsgårdarna på svensk sida förutom vallåkrar visar skogsplanteringar eller förslyning.” 
(Lundèn s 81) Dessa skillnader har till och med varit så upprörande, vet Lundén att 
berätta, att gränsbönder i Dalsland och Värmland ibland krävt att gränsen ska ändras så att 
deras marker förs över till Norge. (s 82) 

 
4. Kulturell region: en region som har en gemensam kultur och gemensam identitet. En 

första förutsättning för detta handlar om att kunna samtala med varandra. Det handlar dels 
om språket i sig, att man kan förstå varandra över gränsen.  I Interreg-regionen är språken 
officiellt olika men ömsesidigt förståeliga, vilket bidrar förstås till samhörighetskänsla. 
Men språket är också en symbol, en särskild markering och angivare av områdets 
geografiska tillhörighet. Namn på landskap och ortnamn har en kraftig symbolisk effekt. 
Den värmländska dialekten bidrar starkt till en känsla av värmländsk samhörighet, men 
det finns inte någon gemensam dialekt som går över gränsen, även om det finns norska 
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inslag (ord och tonfall) i det svenska språket och vice versa. Inte heller finns inom 
regionen gemensamma sånger, radiokanaler, filmer mm som kan ses som 
gemensamhetsdanande. Här är delarna ganska nationellt orienterade, även om det går att 
se norsk TV i de svenska apparaterna och svensk TV i de norska.  

 
Interreginitiativet kan ses som en form av regionaliseringsarbete. Genom att bryta sönder 
traditionella regioner och bygga nya kan krafter för förändring frigöras. Ett sätt att utveckla 
genom omställning kan vara att gå över administrativa gränser och konstruera nya 
funktionella regioner. Samtidigt kan kulturellt sammanhållna, men av nationsgränser 
sönderbrutna, regioner återuppväckas och bilda grund för nytänkande och kreativitet. 
 
Regioner och regionaliseringar 
 
Gunnar Törnqvist påpekar att det var naturförhållanden som satte regionala gränser i äldre 
tider. Förenande länkar utgjordes av sjöleder, vattendrag och primitiva vägar i dalgångar och 
på slättland medan bergsområden och skogar var särskiljande. I Sverige är älvdalarna exempel 
på regioner formade av naturgeografin, i Norge är det fjorddalarna som utgör sådana exempel 
(sid 59) 
 
Noralv Veggeland (2003) har tolkat den nya regionalismen i Europa som antingen ett 
nationellt institutionellt projekt eller ett projekt mellan stater (en transnationellt eller 
gränsöverskridande regionalisering). (sid 134) 
 
 Den regionalistiska visionen kan också ses som en senmodern form av territoriell 
organisering, på liknande sätt som idén om nationalstaten var särskilt stark i det moderna 
industrisamhället. Tor Selstad (2003) menar att detta tog sig uttryck genom att de 
landsflyktiga som återkom efter 1945 ville stärka nationalstaten som en keynesiansk planstat. 
De fylkesrepresentanter som idag återkommer till Norge efter studiebesök i EU har istället 
med sig en vision om ett Regionenes Norge efter modell av Regionernas Europa (sid. 111).  
 
En liknande utveckling kan noteras också i Sverige genom att flera regionala 
självstyrelseorgan bildats. I Värmland verkar nu regionförbundet Region Värmland, en 
sammanslutning av de 16 kommunerna tillsammans med landstinget.  
 
För Värmlands del kan man även notera att länet ingår i olika regionindelningar, såväl 
historiskt utformade som konstruerade genom EU-inträdet. Sedan EU-inträder kom Värmland 
att ingå i flera strukturfondsprogram, såsom Mål 2 Bergslagen, Mål 5b Västra och Skärgården 
Mål 6 under programperioden 1995-2000. I nuvarande programperiod fram till 2006 ingår 
regionen i Mål 2 Västra och Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Dalakommunerna i Inre 
Skandinavien ingick i Mål 6 och ingår numera i Mål 1 Södra Skogslänsregionen.  
 
Värmland och Dalarna ingår dessutom tillsammans med Gävleborg även i en NutsII-region, 
inom vilken EU-programmet Innovativa åtgärder gäller.  
 
Som framgår av nedanstående karta kan man konstatera ett gemensamt bosättningsmönster. 
Den södra regiondelen är mer tätbefolkad än den norra. Detta är en variabel som inte 
särskiljer nationerna. Innebär det också att det finns en känsla av gränsöverskridande regional 
sammanhållning och gemensam kultur? Den regionspecifika kulturen som kommer till uttryck 
på Finnskogen kan ses som ett exempel på detta.  
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Figur 2:3. 
Källa: Egen bearbetning av data från SBB och SCB   
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Lokalpolitik och valdeltagande 
 
Regional samhörighet tar sig ofta uttryck som gemensam politik. Inre Skandinavien utmärker 
sig inte som en sammanhållen region i meningen att det finns någon gränsöverskridande lokal 
politisk artikulation. Även i de kommunala valen, är det de nationella partierna som 
förekommer. Skillnader såväl mellan länderna som mellan kommunerna i respektive land kan 
identifieras. 
 
Kommunfullmäktigevalet i Sverige 2002 
 

Godkända röster i kommunfullmäktigvalet 2002 i IS Sverige fördelade på partier

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Västra Värmland

Östra Värmland

Karlstadsregionen

Hagfors & Munkfors

Älvdalen & Malung

Andel

Vänsterpartiet
Arbetarepartiet socialdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Centerpartiet
Folkpartiet liberalerna
Kristdemokraterna
Moderata samlingspartiet
Övriga partier

 
Figur 2:4  Kommunfullmäktigevalet i Sverige 2002. Inre Skandinaviens kommungrupper. 
Källa: Egen bearbetning av data SCB. 
 
Av tradition har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet haft en stark ställning i bruksorterna i 
Sverige. I diagramm 2:3 framgår det tydligast i Hagfors & Munkfors, där man tillsammans 
samlat nära 70% av rösterna och där Vänsterpartiet har en markant stark position. Till en del 
kan det ses som en proteströstning gentemot regeringspartiet, som uppfattats blivit alltför 
mycket marknadsinriktat. Den politiska vänstern har också en framträdande roll i såväl 
Älvdalen & Malung som i östra Värmland (främst i Filipstad och Storfors) samt i vissa delar 
av Karlstadsregionen i söder. Det gäller inte minst i Grums och Forshaga kommun.  I dessa 
delar av regionen har man stöd från ca 50% av valmanskåren.  
 
Slående, i relation till Sverige i sin helhet, är den starka ställning som Centerpartiet har i 
västra Värmland, främst i Årjäng och Säffle kommun med 42% respektive 52% av 
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väljarstödet. Centerns ställning är här betydligt starkare i kommunalvalet än i riksdagsvalet. 
Fenomenet brukar betecknas som ”röstsplittring” d.v.s. den röstande väljer att lägga sin röst 
på olika partier i riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigevalet. Det kan ses som ett 
uttryck för hur väljaren ser på de lokala resp. regionala partiföreträdarna politiska insatser i 
förhållande till den  förda politiken partiet bedrivit på nationell nivå. I Årjäng och i Säffle är 
väljarna – även en del av dem som i de andra valen röstar på andra parter – uppenbart nöjda 
med centerpolitikernas sätt att hantera lokalpolitiken i de berörda kommunerna. Sammantaget 
har det inneburit att borgerliga partierna har en mycket klar majoritet bakom sig i dessa 
kommuner.  
 
Som framgår av diagrammet har Moderata Samlingspartiet sin starkaste ställning i 
Karlstadsregionen (främst i Hammarö och Karlstad), vilket knappast är ägnat att förvåna om 
man beaktar den socioekonomiska strukturen i denna del av regionen. 
 
Värt att notera är också att förekomst av lokala partier, dvs. sådana som inte förekommer på 
den nationella arenan men som kan utvecklas för platsspecifika frågor har 10% av rösterna i 
Älvdalen och Malung, medan de knappast förekommer alls i Hagfors och Munkfors. Den 
politiska bilden i den förstnämnda kommungruppen är påfallande splittrad, medan situationen 
i den sistnämnda ger en betydligt mer homogen bild. 
 
Kommunstyrelsevalet i Norge 2003 
 

Godkända röster i kommunstyrelsevalet 2003 i IS Norge fördelade på partier
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Figur 2:5: Kommunstyrelsevalet i Norge 2003. Inre Skandinaviens kommungrupper. 
Källa: Egenbearbetning av data från SBB. 



Regionen i sin helhet 

 17 

 
Socialistisk Venstreparti och Arbetarpartiet har starkast ställning i Glåmdalen med ca 60 % av 
väljarna bakom sig. Det kan till del förklaras av den relativt sett höga graden av 
industrialisering, som föreligger i detta område. (Se vidare kapitel 6) 
 
Senterpartiet har inte oväntat sitt starkaste fäste i Nord-Österdal. Ca 40% av väljarna stödde 
partiet vid detta val. Bakgrunden härtill hänger samman med att Nord-Österdal utgör det 
område i Inre Skandinavien, där andelen sysselsatta inom jordbruk och skogsbruk är den klart 
största. Primärnäringarna svarar för ca 15% av den totala sysselsättningen här. (Se kap 5) 
 
De borgerliga partierna har – vid sidan av Nord-Österdal - sin starkaste representation i Inre 
Östfold och Övre Romerike. Förutom näringslivets inriktning har också företagsstrukturens 
karaktär betydelse för de politiska preferenserna. En region präglad av 
småföretagsverksamhet - allt annat lika - tenderar att gynna de borgerliga partierna. 
Förhållandet blir det motsatta om ett begränsat antal större företag dominerar sysselsättningen 
i en region.  
 
Beträffande skillnaderna i valdeltagandet mellan de olika kommunerna i såväl Norge som 
Sverige är detta betingat av en rad faktorer. Det hänger samman med den lokala politiken och 
den kommunala verksamhetens möjligheter att tillgodose medborgarnas krav och behov. Till 
bilden hör också det ”sociala kapitalet”, d.v.s. graden av värdegemenskap, förtroende och tillit 
och närheten mellan människor etc. (I övrigt hänvisas till kap 11). 
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3: Befolkningsutvecklingen 
 
 
    

I jämförelse med 1 januari 1997 hade Inre Skandinavien 1 januari 2003 7.163 eller 1,1% 
fler invånare. Ökningen kan tillskrivas den norska sidan med ett tillskott på 17.113 eller 
5,2%, medan det på den svenska sidan var en befolkningsminskning med 9.950   eller mi-
nus 3,3%. Det är speciellt Øvre Romerike som utmärker sig på norsk sida med en ökning 
på över 12 procent på 6 år. Detta beror huvudsakligen på inflyttning som en konsekvens av 
flyttingen av Oslo Lufthavn till Gardermoen den första oktober 1998. Förutom Øvre Ro-
merike hade också Indre Østfold stark befolkningstillväxt. I båda dessa kommungrupper 
har det varit ett visst födelseöverskott förutom stor nettoinflyttning. I alla planregioner i 
Hedmark var det däremot födelseunderskott, men Hamarregionen och Sør-Østerdal fick 
ändå en viss befolkningstillväxt genom nettoinflyttning. Samtliga kommungrupper på 
svensk sida hade under perioden ett födelseunderskott och det var bara Karlstadregionen 
som hade en positiv flyttbalans.  
 
Med så stora födelseunderskott som man har på svensk sida och i store delar av Hedmark 
är det nödvändigt med en betydande nettoinflyttning framöver for att kunna upprätthålla 
befolkningen på dagens nivå.    

 

-15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 %

Hagfors/Munkfors

Østre Värmland

Älvdalen/Malung

Vestre Värmland

Nord-Østerdal

Glåmdalen

Karlstadregionen

Sør-Østerdal

Hamarregionen

Indre Østfold

Øvre Romerike

IS - SVENSK SIDE

IS - NORSK SIDE

HELE SVERIGE

HELE NORGE 

Fødeselsoverskudd Flytteoverskudd

 
Figur 3:1: Befolkningsändring 1.1.1997-1.1.2003. Figuren visar summerade födselsöverskott och   
flyttningsunderskott åren 1997-2002 räknat i procent av antalet   invånare 1.1.1997.  
Källa: SSB:s och SCB:s databaser 
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Figur 3:2: Befolkningspyramider Norge och Sverige 
Källa: SSB:s och SCB:s databaser 
 

Befolkningsstrukturen i respektive land kännetecknas av en hög andel äldre och en smal 
bas av barn. Samtidigt har Sverige ett större framtida försörjningsproblem genom att be-
folkningen i de förvärvsarbetande åldrarna är relativt sett liten jämfört med de grupper som 
ska försörjas. I Norge är situationen något mer positiv, med en bredare försörjningsbas.  

Befolkningspyramid för hele Norge, 2003
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Figur 3:3: Befolkningspyramider för norsk respektive svensk del i Inre Skandinavien 
Källa: SSB:s och SCB:s databaser 
 
När det gäller Inre Skandinavien förstärks skillnaderna mellan länderna och de problem som 
gäller i Sveriges del framstår som ännu tydligare i regionen. Främst märks den låga andelen 
av befolkningen i åldersgrupperna 20-55 år och den relativt stora andelen av befolkningen 
över 65 år.   I den norska regiondelen är åldersstrukturen gynnsammare och även mer gynn-
sam än i Norge som helhet. Förhållandet mellan åldersgrupperna 30 – 60 år och åldrarna där-
över är mer positiv. Men det är också stora skillnader mellan kommungrupperna på den nors-
ka sidan, mellan de sydliga och Oslonära delarna och de nordliga i Hedmark. 
 
Figuren visar också tydligt de låga födelsetalen på den svenska sidan som förstärker problem-
bilden. 
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Figur 3:4. 
Källa: Egen bearbetning av data från SBB och SCB    

 



Befolkningsutvecklingen     
   
 

  23 

Figur 3:5. 
Källa: Egen bearbetning av data från SBB och SCB    
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Figur 3:6. 
Källa: Egen bearbetning av data från SBB och SCB    
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    4: Sysselsättningsutveckling under 1990-talet 
 
 

I alla näringsgrenar finns företag med tillväxt och god lönsamhet samtidigt som det finns 
företag med svårigheter. Samtidigt är det utan tvekan så att näringslivsstrukturen i regionen 
är mycket viktig för att förstå utvecklingen och omställningen. Om vi samlar företagen i 
näringsgrenar och branscher kan vi se att vissa näringsgrenar har långsiktig tillväxt medan 
andra utmärks av en långsiktig tillbakagång. Detta innebär vidare att regioner med stor an-
del av sitt näringsliv i tillväxtbranscher, uppvisar en bättre samlad bild än regioner med 
stor andel av näringslivet i vikande näringsgrenar. I varje fall kan man säga att regioner 
med en stor del tillbakagående näringar, och som därmed också har strukturella olägenhe-
ter, är beroende av att kapa åt sig marknadsandelar från andra regioner inom den enskilda 
näringen för att uppnå samma positiva utveckling som de tillväxtorienterade. Detta som ett 
resultat av att det inte finns någon tillväxt inom branschen att dra nytta av.  
     
Det vanligaste måttet på näringslivsutveckling och tillväxt är begreppet bruttoprodukt eller 
förädlingsvärde. Detta mått är resultatet av det samlade produktions- eller omsättningsvär-
det i en näring eller region, när man dragit bort utgifterna för underleveranser av varor och 
tjänster. Om man ska beskriva regionala skillnader och utvecklingsmönster i tillväxten, har 
dock sådana mått ganska stora svagheter, huvudsakligen på grund av lång produktionstid 
och begränsad regional nedbrytning (speciellt på den norska sidan). Av den anledningen 
har vi i det följande valt att använda statistik för sysselsättning efter arbetsplats (”antall ar-
betsplasser” i norsk statistik och ”arbetstillfällen/ dagbefolkning” i den svenska statistiken) 
för att beskriva näringslivsstruktur och –utveckling. 
 
Även om olika näringar är i olika grad arbetsintensiva och även om detta ofta ändras över 
tid, kan man försvara användandet av sysselsättningsindikatorn eftersom det finns en    klar 
koppling mellan struktur och utvecklingen av bruttoprodukt och sysselsättning. Likaså för-
delas ca 2/3 av bruttoprodukten till lönekostnader. Sysselsättningsdata för denna studie är 
hämtad från specialkörningar av PANDA (för Norge) och från SCBs registerbaserade ar-
betsmarknadsstatistik (RAMS) (för Sverige). Siffrorna gäller situationen till och med fjär-
de kvartalet 2001. 
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Figur 4:1: Sysselsättningsförändring 1986-2001. Figuren visar förändring av antalet sysselsatta    efter 
dagbefolkningen. Index 1986=100.     
Källa: PANDA och SCB-RAMS 
 
Den svenska delen av Inre Skandinavien     
 
Det värmländska näringslivet utvecklades i negativ riktning under 1990-talet.detta särskilt om 
man betraktar sysselsättningsutvecklingen. Värmland, liksom Sverige i sin helhet, drabbades 
hårt av fastighetskrisen. Sverige har återhämtat sig successivt efter 1995, men Värmland har 
inte kunnat följa med. Man har inte kunnat kompensera för återhämtningen, främst på grund 
av att näringslivet i Värmland ökat produktiviteten genom hård rationalisering. Det är inte 
längre enbart storföretagen som skapar sysselsättning, även om de är expansiva. 
 
Diagrammen kan således tolkas utefter två alternativa utvecklingsdrag: 
1. Värmlandsdelen har en ålderdomlig sysselsättningsstruktur vilket innebär att man kan inte 

förmått komma ikapp Sverige som helhet.  
2. Förestagen har moderniserar kraftigt och har en efterfrågan på liten men kvalificerad ar-

betskraft.  
 

Som nämts kan förändringar av dagbefolkningen användas som indikator på näringslivsut-
veckling. Som framgår av figuren var lågkonjunkturen för ca. 10 år sedan mer långvarig 
och djupare i Sverige än i Norge. Under senare halvan av 1990-talet har emellertid utveck-
lingen i de två länderna varit i det närmaste likartad med en sysselsättningstillväxt på 6,6 
procent i Sverige och 7,4 procent i Norge från 1995 till och med 2001. I denna studie av 
regionala olikheter i gränsregionen har vi därför valt att studera utvecklingen i denna pe-
riod för att kunna bortse från konjunkturella olikheter mellan nationerna.  
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Figur 4:2: Procentuell förändring av sysselsatt dagbefolkning 1995-2001. Kommungrupperna är rang-
ordnade efter fallande procentuell förändring .        
 Källa: PANDA och SCB-RAMS. 
 

Som framgår av figur 4:2 har den norska sidan av gränsregionen haft en betydligt bättre 
sysselsättningsutveckling än den svenska sidan under perioden 1995-2001. Detta beror i 
hög grad på flyttning av Oslo Flygplats från Fornebu (utanför gränsregionen) till Garder-
moen i Ullensaker kommune i Øvre Romerike den 1 oktober 1998. Detta innebar en direkt 
flyttning av närmare 12.000 arbetstillfällen, förutom effekterna av ökad inflyttning. Men vi 
ser också att alla andra kommungrupper på norsk side förutom Nord-Østerdal hade syssel-
sättningstillväxt under perioden 1995-2001, vilket inte någon av kommungrupperna på den 
svenska sidan hade. 
 
I det fortsatta arbetet i projektet om utveckling och omställning i Inre Skandinavien, kom-
mer vi att se närmare på dessa olikheter i utvecklingen mellan länderna. Bland annat kom-
mer vi att genomföra s.k. shift- and shareanalyser för att studera i vilken grad som den 
ojämna utvecklingen kan förklaras utifrån olikheter i näringslivsstruktur och/eller vun-
na/förlorade marknadsandelar. Även den offentliga sektorns utveckling och intäkter kom-
mer att bli föremål för analys.  
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  5: Jordbruk, skogsbruk och fiske  
 

Jordbruket är dubbelt så viktigt for sysselsättningen i Norge som i Sverige, medan förhål-
landet är det motsatta for skogsbruk. Jordbruket sysselsätter fler än skogsbruket i båda län-
derna och sammantaget spelar jord- och skogsbruk en väsentligt viktigare roll i Norge än i 
Sverige. Alle kommungrupper på norsk sida av gränsregionen har en större andel jord- och 
skogbrukssysselsättning än norskt genomsnitt. Det samma gäller kommungrupperna på 
svensk sida i förhållande till svensk genomsnitt, undantaget Karlstadregionen.  
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Figur 5:1: Primärnäringarnas andel av sysselsättningen i kommungrupperna i Inre Skandinavien 2001 
Kilde: PANDA och SCB-RAMS 
 
 

Tabellbilagan visar att det har varit en större sysselsättningsnedgång i Norge än i Sverige 
sedan 1995,  både när det gäller jordbruk (-26% mot –17%) och skogsbruk (-16% mot –
11%). Gränsregionen på båda sidor har mött en svagare tillbakagång än respektive lands 
genomsnittliga utveckling när det gäller jordbruket men något starkare när det gäller 
skogsbruk.    

 
Näringslivsstrukturen för primärnäringarna skiljer sig åt mellan Norge och i Sverige, mätt 
som andel sysselsatta. Skillnaderna tar sig dock olika uttryck på olika statistiskt aggregera-
de nivåer. Det är skillnad om vi studerar länderna som helhet, den transnationella regionen 
Inre Skandinavien eller regionerna inom respektive sida av nationsgränsen. Vad gäller hela 
ländernas sysselsättning så utgör skogsbruket en dubbelt så stor andel i Sverige (0,4 %) än 
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i Norge (0,2 %) medan Norges andel sysselsatta i jordbruket är ungefär dubbelt så stor (2,7 
%) som i Sverige (1,4 %). För Norges del innebär fisket en viktig andel (0,7 %) för syssel-
sättning som inte kommer till uttryck i Sverige. Totalt sett är primärnäringarna viktigare 
för sysselsättningen i Norge än i Sverige (3,6 % respektive 2,8 %). Denna skillnad blir än 
mer påtaglig för Inre Skandinavien-regionen, där primärnäringarna utgör 5,3 % av syssel-
sättningen på den norska sidan jämfört med 2,4 % på den svenska. 
 
Andelen sysselsatta i jordbruket i den aggregerade Inre Skandinavien-regionen på den 
svenska sidan avspeglar förhållandet för landet som helhet (1,3 % för svenska Inre Skandi-
navien och 1,4 % för Sverige). Inom den svenska sidan av Inre Skandinavien-regionen lig-
ger Karlstadsregionen under genomsnittet (1 %) och västra Värmland över (2 %). Skogens 
betydelse på den svenska sidan av Inre Skandinavien-regionen understryks av den nästan 
tredubbla andelen sysselsatta i skogsbruket i denna region (1,1 %) jämfört med landet som 
helhet (0,4 %). Det är huvudsakligen de norra och västra delarna inom regionen, 
Malung/Älvdalen (3,4 %) och västra Värmland (2,1 %) som står för merparten av skogs-
brukets sysselsättning. 
 
Förändringar i andelen sysselsatta i primärnäringarna mellan åren 1995 och 2001 tar sig 
också olika uttryck på olika aggregerade nivåer. Under perioden 1995 till 2001 var minsk-
ningen av antalet sysselsatta i jordbruket i hela Sverige 17 %. På den svenska sidan i Inre 
Skandinavien var minskningen 13 %, till stor del påverkad av västra Värmland där minsk-
ningen var 23 % medan Älvdalen/Malung och Karlstadsregionen stod för en minskning på 
endast 2 % medan Munkfors/Hagfors ökade med 1 %. I Norge var motsvarande nedgång 
26 % för såväl Norge som helhet, som för den norska sidan av Inre Skandinavien.  
 
Vad gäller nedgången i skogsbrukets sysselsättning under samma period, var skillnader 
mellan Sverige som helhet och den svenska sidan av Inre Skandinavien inte lika påfallan-
de, 11 % respektive 17 %. Motsvarande nedgång i andel sysselsatta i skogsbruket för Nor-
ge och norska sidan av Inre Skandinavien var 16 % respektive 20 %. Nedgången i andelen 
sysselsatta både inom jord- och skogsbruk var större i Norge som helhet, liksom på norska 
sidan av Inre Skandinavien jämfört med Sverige och den svenska sidan av Inre Skandina-
vien. 
 
Dessa skillnader i primärnäringarna tolkas på några olika sätt. Nedgången i antalet syssel-
satta i både skogsbruk och jordbruket under denna period har varit större i Norge än i Sve-
rige, vilket också avspeglas i förhållandena för norska respektive svenska sidan av Inre 
Skandinavien. Man kan se ett samband mellan att denna nedgång inträffade först nu och att 
strukturomvandling med nedläggningar och storleksrationaliseringar påbörjades senare i 
Norge än i Sverige, vilket i sin tur här hänföras till skillnader i jordbruks- och regionalpoli-
tik mellan de två länderna. Man kan också konstatera skillnader i mekaniseringstakt i 
skogsbruket. Förändringen i antalet sysselsatta i jordbruket skiljer sig också mellan kom-
munerna på den svenska sidan av Inre Skandinavien-regionen. Strukturomvandlingen med 
nedläggningar och storleksrationaliseringar är mer markerad i västra Värmland men är 
också uttryck för en eftersläpning här, jämfört med övriga svenska sidan av Inre Skandina-
vien-regionen. Vissa regioner ter sig färdiga med omvandlingen. I Älvdalen/Malung, Karl-
stadregionen och i Munkfors/Hagfors har strukturomvandlingen troligtvis nått sin gräns.  
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 6: Industriutveckling 
 

Industrin står för en större del av sysselsättningen i Sverige jämfört med Norge. Samtidigt 
har gränsregionen på norsk sida en något lägre industriandel än det norska genomsnittet. På 
den svenska sidan är situationen den omvända. Där har Inre Skandinavien en högre indu-
strisysselsättning än genomsnitt för Sverige. Det är speciellt östra Värmland, Hag-
fors/Munkfors och västra Värmland som är industridominerade, med betoning på metall-
varuindustri.         
 
Livsmedelsindustrin är speciellt viktig i Hamarregionen, Nord-Østerdal och Østre Värm-
land, sågverk- och trävaruindustrin i Glåmdalen, Hamarregionen och västra Värmland, 
medan träförädling är störst i Karlstadregionen samt i västra och östra Värmland. 
 
Medan industrisysselsättningen i Sverige har haft en bättre utveckling i Norge sedan 1995 
(-1% respektive –6%), föll industrisysselsättningen mer i den svenska gränsregionen än i 
den norska (-12% mot –6%). Ingen kommungrupp har haft en ökning av industrisysselsätt-
ningen under perioden 1995 - 2001, men utvecklingen har varit mest positiv i Indre 
Østfold, Sør-Østerdal och östra Värmland. 
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Figur 6:1: Industrins andel av sysselsättningen     2001. 
Källa: PANDA og SCB-RAMS 
 

Den svenska delens industristruktur 
Värmland tillhör de svenska regioner som har en lång industriell historia med rötter som 
sträcker sig till det under 1500-talets begynnande bergsbruket. De stora skogstillgångarna 
bidrog till att en skogsindustri växte fram under 1800-talet. Denna industrialisering som 
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var en del av bruksrörelsen växte fram vid älvar och forsar på flera håll inom regionen. De 
östra delarna kom under 1800- och 1900-talet att präglas av järn- och stålverk medan de 
västra och södra delarna mer präglades av sågverksrörelser och pappers- och massaindu-
strier. I nära anslutning till med de råvaruförädlade verksamheterna växte mekaniska verk-
städer fram som tidigt kom att specialisera sig på utrustning till träförädling. Metso och 
Kværner i Karlstad har båda rötter i Karlstads Mekaniska Verkstad (KMV) som etablera-
des 1868 och som tidigt blev att räkna med som en leverantör av sodapannor och annan 
specialutrustning till massafabrikerna. 
 
Värmlands tidiga industrialisering innebar att en betydande del av regionens industri kom 
att inriktas mot skogsbaserad råvaruförädling. Denna industri växte snabbt och uppvisade 
stor dynamik under perioden runt sekelskiftet 1900. Tillväxttakten sjönk emellertid påtag-
ligt under 1900-talets första hälft.  

 
Det industrihistoriska arvet märks fortfarande på sina håll i Värmland. I Hagfors/Munkfors 
handlar det fortfarande om stålframställning. I Hagfors dominerar Böhler-Uddeholm med 
sin tillverkning av verktygsstål. Företaget etablerades på orten under 1800-talets sista hälft 
och kom tidigt att bli världsledande inom stålframställningen. Uddeholm var under lång tid 
ett skogsbolag med betydande skogsinnehav i främst östra Värmland. Genom diverse upp-
köp och sammangåenden ingår numera de gamla uddeholmsskogarna i Nya Bergvik Skog 
AB. I anslutning till Uddeholms anläggning har också Metso en fabrik för framställning av 
delar till kvarnar för malning av trä. I Kristinehamn (Östra V) finns kemisk/teknisk indu-
stri, (eg. plastindustri, polymer). Albin Marin var länge ett varumärke som förknippades 
med Kristinehamn. Åtskilliga är de båtar som än i dag drivs fram med motorer av Albins 
fabrikat. I Kristinehamn ligger också Bäckhammars Bruk som tillverkar pappersmassa för 
avsalu eller vidare förädling i systerbolaget Åmotfors Bruk i Eda kommun. I Storfors finns 
också en betydande stålindustri med bland annat valsning av stålrör i olika kvaliteter. Den 
största arbetsgivare i Storfors är rörtillverkaren Structo. I Filipstad har det genom åren fun-
nits många små och medelstora verkstadsindustrier som på olika sätt tillverkat utrustning 
för skogsbruket. Bland de mer omtalade märks Timberjack som tillverkade skogsmaskiner. 
Verksamheten som ursprungligen startat på orten har ingått i flera olika ägarkonstellatio-
ner. Den senaste i raden ägare, John Deere med huvudkontor i USA beslutade under 2003 
att flytta filipstadsanläggningen till finska Joensuu.  
 
Västra Värmland domineras av en verkstadsindustri med inriktning på fordonsindustri. 
Den största arbetsgivaren inom industrin är Volvo Wheelloaders AB i Arvika som tillver-
kar hjullastare. Företaget har sina rötter i en liten smedja och mekanisk verkstad i centrala 
Arvika som etablerades runt 1880. Företaget har ca 1000 anställda. En positiv marknadsut-
veckling och flytt av tillverkning från Eskilstuna till Arvika har gjort att företaget kunnat 
öka antalet anställda i väsentlig grad under de senaste åren. I Eda kommun återfinns Hydro 
Aluminium Fundo AB i Charlottenberg som tillverkar gjutna detaljer till fordonsindustrin. 
Företaget är underleverantör till bland annat Volvo och Scania. Kongsberg Automotiv lo-
kaliserade i slutet av 1990-talet en ny tillverkningsenhet i Åmotfors. Företaget tillverkar 
kablage till värmesitsar för fordon. I västra Värmland finns fortfarande några större såg-
verk kvar. I Lässerud i Eda kommun finns Hilmer Andersson AB med sågverk och hyvleri. 
Företaget är framförallt ett köpsågverk även om man innehar en del skogsfastigheter. I 
Edane utanför Arvika och i Årjäng har det norska Are Brug två sågverk med tillhörande 
hyvlerier. Av de en gång många pappers- och massabruken i västra Värmland finns i dag 
inte många kvar. I Säffle, Rottneros och Åmotfors finns dock anläggningar kvar.         
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Karlstadsregionen uppvisar en andel träförädling som är större än riket som helhet. Detta 
har att göra med pappers- och massabruken i Skoghall och Gruvön. Skoghallsverken star-
tades ursprungligen i Uddeholms regi men ingår i dag i Stora Enso efter att en tid varit i det 
anrika Billeruds ägo. I Grums kommun ligger Gruvön som är ett pappers- och massabruk 
ingående i Billerud. I anslutning till bruket har Stora Enso ett större sågverk.  
 
När det gäller träförädling i Östra Värmland så dominerar Bäckhammars bruk i Kristine-
hamn. 
 
Under 1990-talet drabbades flera värmländska orter av stora företagsnedläggningar. Intres-
sant i sammanhanget är att neddragningar inte bara kom att gälla perifera orter utan ned-
gången här drabbade även Karlstad och Arvika. Bland de större nedläggningarna som 
drabbade Värmlands län märks slakteriet ScanVäst i Kil. Verksamheten flyttade till Skara 
1998. Ett hundratal arbetare fick lämna sina arbeten.  
 
I Karlstad har Ericson dragit ner sin arbetsstyrka med ca 1000 sysselsatta. I Arvika kom en 
mer än hundraårigt tradition med tobakstillverkning att starkt reduceras när Swedish Match 
beslutade att flytta Sveriges enda piptobaksfabrik ”Tobaken” med 150 anställda till 
Malmö. Under 2001 flyttade Carrier sin fabrik för tillverkning av kylrum och kyldiskar för 
butiker från Arvika till Ungern. Därmed gick en 40-årig epok med tillverkning av kyldiskar 
i graven.  
 
I Hagfors/Munkfors har rationaliseringar lett till minskas sysselsättning. I Filipstad blev 
Wasabröd uppköpt av OLW och i Säffle kommun blev Svaneholms bruk uppköpt av Hun-
ton industrier AS. 150 personer fick lämna bruket. Kvar av verksamheten är en mindre en-
het som specialiserat sig på kartongtillverkning för så kallade ölunderlägg.  
 
Regionens näringslivsstruktur är av ett sådant slag att ökad produktivitet och därmed lön-
samhet ofta uppnås genom ökade rationaliseringar med personalneddragningar. För många 
företag handlar det därför om att öka produktionen och minska sysselsättningen. 
 
Den norske delens industristruktur  
 
Dalførene langs Lågen og Glomma med sideelver har en lang historie som tømmerleve-
randør. Frem mot slutten av 1800-tallet ble det meste av tømmeret fløtet til sagbruk, og et-
ter hvert masse-/papirindustri i Sarpsborg- og Fredrikstadområdet. Noe gikk også langs 
Trysilelva (på svenska sidan Klarälven) til Karlstad. Opphevelser av sagbruksprivilegier, 
introduksjon av dampsagene og lokomobilene (mobile ”kraftverk”), kombinert med utbyg-
ging av jernbanen bidro imidlertid til at det fra slutten av 1800-tallet utviklet seg en treme-
kanisk foredlingsvirksomhet i Innlandet (Hedmark og Oppland). Bak utviklingen sto både 
store skogeiere, rene industrientreprenører og kollektive entreprenører som kommuner, an-
delslag mv. De skogbaserte næringene var på denne måten en motor i Innlandets næring-
sutvikling gjennom mye av 1900-tallet. 
 
På tross av svekket rolle som verdi- og jobbskaper de siste 20 åra, spiller skogbruk og 
skogbasert industri fortsatt en rolle for verdiskaping og sysselsetting i mange Innlandsregi-
oner. I Hamar- og Glåmdalregionen gir trelast- og trevareindustrien flere arbeidsplasser 
enn noen annen norsk region. Skogbaserte næringer står i dette området for  
7,4 % av arbeidsplassene i regionen, mot 1,4 % på landsbasis. Det er likevel en tilbakegang 
å spore i sysselsettingsutviklingen i næringa i disse områdene. I det følgende gis en presen-
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tasjon av de fire største aktørene (foretakene/konsernene) i Innlandets trelast- og trevarein-
dustri - med fokus på omfang av virksomhetene, produkter og markeder samt eierskap og 
lokal styring. 
  
Moelven Industrier ASA (11 treindustrifabrikker i Innlandet) 
Moelven er den klart mest dominerende aktør i Innlandets treindustri, som i landet sett un-
der ett. Konsernet har sin bakgrunn i Moelven Brug som ble stiftet 24.juli 1899 for å pro-
dusere oljekokte hjul. I 2002 hadde Moelven Industrier ASA en samlet omsetning på 4,6 
mrd. NOK og 3.120 ansatte, hvorav 1.181 i Sverige og 1.838 i Norge. Moelven har vokst 
betydelig gjennom den strukturendring trelastindustrien har vært igjennom de siste 5-10 år 
og er i dag den klart dominerende sagbruksaktøren i Norge. Etter 2002 er konsernet ytterli-
gere utvidet gjennom oppkjøp, først av Are-gruppen med betydelig virksomhet i Østfold 
og Värmland og deretter gjennom oppkjøp av modulprodusenten Mobilarum AB i Värm-
land, og ytterligere befestet sin rolle spesielt på svensk side. 
 
Forestia AS (bedrifter i Våler og Kvam) 
Forestia AS er eid av Norske Skogindustrier ASA med 90,1% og Moelven Industrier ASA 
med 9,9%. Forestia AS omsetter årlig for ca. 500 mill. kroner og har ca. 290 ansatte fordelt 
på hovedkontor og fabrikk på Braskereidfoss i Våler kommune (ca. 200 ansatte) og fabrik-
ker i Kvam i Nord Fron og Grubhei. Selskapet produserer sponplater og I-bjelker. Selska-
pet har en eksportandel på ca. 45%      
 
Nordan AS, avd. Arneberg og Otta 
Nordan avd. Arneberg i Åsnes kommune har 93 ansatte og en årlig omsetning på 105 mill. 
kroner. Bedriften produserer villavinduer (82%), terassedører (15%) og sprosser og til-
behør (3%), hovedsakelig for det norske marked (12% eksport). Årlig innkjøp på ca. 50 
mill. kroner hvorav bare ca. 10% fra regionen.  
 
Emil Fjeld konsernet (4 anlegg i Glåmdalen) 
Emil Fjeld konsernet omsatte i 2001 for 287 mill. kroner og har drøyt 200 ansatte fordelt 
på følgende virksomheter:  

• Hovedkontor, sagbruk og høvleri på Mangå i Sør-Odal (110 ansatte) 
• Brandval sag i Kongsvinger kommune (45 ansatte) 
• Eidskog Tre i Eidskog kommune (20 ansatte) 
• Granerud list i Nord-Odal Kommune (12 ansatte) 
• Byggvareutsalg i Kongsvinger og Galterud (14 ansatte)  

 
I Interreg’s prosjektområde, hele Hedmark fylke, samt enkelte kommuner i Østfold og 
Akershus, har landbruket hatt, og har fremdeles, en sterk forankring, og mye av industrien 
vi finner i dette området har med foredling av råvarer fra jordbruket å gjøre: I 2001 var 
nærmere 96 % av landsdelens næringsmiddelindustri basert på råvarer fra landbruket. Det-
te sier mye om næringsstrukturen generelt i området. Det kan også føyes til at antall syssel-
satte i landbruksbasert næringsmiddelindustri i den landsdelen står for 11,6% av landets to-
tale antall sysselsatte i denne type industri. 
 
Det er imidlertid flere internasjonale forhold og avtaler som berører norsk jordbruks- og 
matvaresektor. Stikkord er avtaler med tilknytning til GATT/WTO og EU/EØS, samt aktu-
elle anbefalinger fra OECD for utforming av landbrukspolitikken. Et stadig mer svekket 
importvern vil også kunne forsterke konkurranseforholdene. Norske myndigheter har i lang 
tid benyttet seg av et sterkt importvern hjemlet i lovverket. Disse rammebetingelsene er 
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noen av de utfordringene som næringsmiddelindustrien i Innlandet står ovenfor. Det er vik-
tig å fokusere på disse av den grunn at næringsmiddelindustrien er en sektor hvor det fin-
nes potensiale for videre utvikling i dette området. Man skal heller ikke glemme de betyde-
lige ringvirkningene matproduksjonssektoren gir for annen økonomisk aktivitet og boset-
ting.  
 
Nedenfor presenteres et avgrenset utvalg av de større næringsmiddelindustribedriftene i de 
kommunene som skiller seg ut med særlig mange sysselsatte innen næringsmiddelindustri-
en:  
 
FYL-
KE 

KOM-
MUNE 

NÆRINGSMIDDELINDUSTRIBEDRIFT AN-
TALL 
ÅRS-
VERK 

Hed-
mark 

Ringsaker Gilde Hedmark og Oppland Slakterier BA Hove-
davdeling, Rudshøgda 

702 

  SPIS AS, Avdeling Brumunddal  223 
  GRO Industrier 25 
  Bakers AS avd. HEBA 77 
  TINE Meieriet Øst Brumunddal 140 
  Mesterbakeren Nordre Østlandet, Brumunddal 32 
 Hamar AS Nestlè Norge 90 
  Arcus Produkter AS, Hamar  14 
 Elverum Prior Norge BA, avdeling Everum 155 
  AS Nopal (Prod. av pastavarer) 102 
 Tolga TINE Meieriet Øst Tolga 55 
 Alvdal Synnøve Finden Meierier ASA 110 
 Tynset Gilde produksjon AS Avdeling Tynset 53 
 Odal TINE Meieriet Øst Odal 70 
  Kraft Foods Norge AS 214 
    
Akers-
hus 

Eidsvoll Finsbråten AS  180 

    
 Ullensa-

ker 
Furuseth Slakteri A/S  120 

  Hjemmebakeriet 50 
  Møllhausen Bakeri 30 
    
Østfold Eidsberg Prior Hærland AS 393 
 
Ellers av større industrianlegg i Østfold kan nevnes fire store i Marker kommune: 

• Flexit. Norges største leverandør av ventilasjonsanlegg og sentralstøvsugere til private 
boliger. Ca 150 medarbeidere, med en årsomsetning på nærmere 150 mill kroner 

• Noral     Lighting AS. Produksjonsdrift på utendørsbelysning. Ca. 100 ansatte. 
• Marker Sparebank 
• Syversens Snekkeri  
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 7: Den privata tjänstesektorn 
 

 Den privata tjänstesektorn är generellt en tillväxtnäring, både i de delar som riktar sig mot 
en lokalbefolkning, i de som riktar sig mot tillresande, dvs. turister och fritidsgäster och i 
de som riktar sig mot näringslivet, dvs. produktionsinriktade tjänster. Olika regioner har 
olika möjligheter att få del av denna tillväxt genom att utvecklingen delvis är kopplat till 
omfattning och utveckling i det lokala näringslivet i övrigt (lokala leveranser) och till ut-
vecklingen av lokalbefolkningens köpkraft, dvs. lokalbefolknings- och inkomstutveckling-
en. Samtidigt är också tjänstesektorn utsatt för interregional och internationell konkurrens. 
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Figur 7:1 Den privata tjänstesektorns andel av sysselsättningen 2001. 
Källa: PANDA och SCB-RAMS 

 
Med undantag av Øvre Romrike (när bl.a. Oslo flygplats med tillhörande verksamheter 
ligger) har alla kommungrupperna i Inre Skandinavien en mindre privat tjänstesektor än si-
na respektive länders genomsnitt. Kanske är det överraskande att varuhandeln sysselsätter 
fler personer på den norska sidan än på den svenska med tanke på den omfattande gräns-
handeln då norrmän reser till Sverige för att handla. Men faktum är att sysselsättningen i 
denna bransch ökat på norsk sida sedan 1995 (+18%) medan den hållit sig oförändrad på 
den svenska sidan.  
 
Företagsinriktade tjänster är främst representerade i stadsregionerna runt Karlstad och Ha-
mar, medan hotell- och restaurang (turistindikatorn) är överrepresenterad i Älvda-
len/Malung (med bl.a. Sälen och Idre), Øvre Romerike och Sør-Østerdal (med bl.a. Trysil). 
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Hotell- och restaurangsysselsättningen har samtidigt ökat mest sedan 1995 i Øvre Romeri-
ke samt i västra och östra Värmland, medan den har gått tillbaka mest i Älvdalen/Malung. 
 
Den privata tjänstesektorn utgör en något större andel i Norge än i Sverige (52,2 % respek-
tive 49,3 %). Skillnaden beror på större andel sysselsatta inom bygg/anläggning, varuhan-
del och hotell/restaurang. Inom Inre Skandinavien är denna skillnad än mer markerad, med 
49,5 % anställda på norska sidan och 41,0 % på den svenska, där den norska sidan har fler 
sysselsatta inom alla delsektorer utom affärsrelaterade tjänster. Andelen sysselsatta inom 
delsektorer på den svenska sidan av Inre Skandinavien som skiljer sig från riksgenomsnit-
tet är: sysselsatta inom bygg/anläggning som är störst i Älvdalen/Malung med 8,4 % (riks-
genomsnitt 5,8 %) och sysselsatta i varuhandeln i Karlstadsregionen med 13,1 % (riksge-
nomsnitt 11,9 %). Sysselsatta i övriga privata tjänster i Älvdalen/Malung 17,1 % överstiger 
både riksgenomsnittet (14,5 %) och genomsnittet för den svenska sidan av Inre Skandina-
vien (11,7 %). I Älvdalen/Malung finns flest anställda inom hotell/restaurang (6,5 %) i hela 
Inre Skandinavien vilket också överstiger det svenska riksgenomsnittet (2,5 %). Inom den 
svenska sidan av Inre Skandinavien-regionen, utgör övriga privata tjänster och varuhan-
deln de två största andelarna av sysselsatta i den privata tjänstesektorn (11, 7 % respektive 
11,3 %) och hotell/restaurang den minsta (2,6 %). Varuhandeln sysselsätter flest i Karlstad 
(13,1 %) följt av Älvdalen/Malung och västra Värmland (10,9 % respektive 10,4 %). Af-
färsrelaterade tjänster har störst andel sysselsatta i Karlstad (12,4 %) medan Älvda-
len/Malung och Karlstad sysselsätter störst andel inom övriga privata tjänster (17,1 % re-
spektive 13,0 %). 
 
Ökningarna av andel sysselsatta i den privata tjänstesektorn mellan 1995 och 2001 var 
större i Norge än i Sverige inom alla delsektorer utom hotell/restaurang, där Sverige stod 
för större ökning. På den norska sidan av Inre Skandinavien ökade andelen sysselsatta kraf-
tigt inom alla delsektorer jämfört med den svenska sidan, som t om hade en nedgång med 
3% inom hotell/restaurang. Inom den svenska sidan av Inre Skandinavien-regionen skiljer 
sig utvecklingen betydligt mellan delsektorer. Inom bygg/anläggning var förändringen 
störst i Hagfors/Munkfors med en ökning på 15 %. Varuhandelns förändring var mest mar-
kerad i Hagfors/Munkfors med en minskning på 15 %. Affärsrelaterade tjänster ökade sin 
andel sysselsatta mest i Hagfors/Munkfors (30 %) och Karlstadsregionen (20 %) och mins-
kade mest i östra Värmland (13 %). Mest dramatiska var förändringarna inom ho-
tell/restaurang, där andelen sysselsatta minskade mest med 38 % i Älvdalen/Malung och 
ökade mest i västra Värmland och östra Värmland med 19 % respektive 17 %. 
 
Skillnaderna inom tjänstesektorn i de två regiondelarna kan tolkas utifrån deras relativa 
läge i sina respektive länder. Skillnader i privata tjänster mellan norska och svenska sidan 
av Inre Skandinavien kan relateras till flygplatsen på norska sidan. Andra utmärkande top-
par inom både övriga privata tjänster och hotell/restaurang kan kopplas till turismsektorn i 
t.ex. Malung/Älvdalen och Sunne (som ingår i västra Värmland). 
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  8: Offentlig verksamhet    
 

Offentlig sektor är en viktig tjänsteproducent och står för ungefär samma andel av syssel-
sättningen i Norge och Sverige – cirka 30 procent. Att staten har något mer sysselsättning i 
Norge, och fylkeskommunerna något mindre än de svenska landstingen, skall ses mot bak-
grund av att den norska staten har övertagit ansvaret for sjukhus, psykiatri, ambulanstjänst 
– allt det som omtalas som specialistsjukvård. Övertagandet skedde först 1.1.2002, men 
hänsyn till ändringen har tagits redan i 2001-statistiken. 
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Figur 8:1 Offentlig sektors andel av sysselsättningen.  2001. Anställda i de tidigare fylkeskommunala 
sjukhusen som nu ingår i statliga  sjukvårdsverksamheter i Norge är i figuren medräknade under statlig 
sektor. 
Källa: PANDA og SCB-RAMS 
 
 

Jämfört med riksgenomsnittet i Norge och Sverige är andelen sysselsatta i offentlig sektor 
något större i inre Skandinavien. Det gäller på båda sidor om gränsen, men särskilt i Sveri-
ge. I båda länderna är det den primärkommunala verksamheten som står för skillnaden.  
 
Jämför man kommungrupperna emellan, är det i Norge Sør-Østerdal som har den största 
andelen offentligt sysselsatta (omkring 38 procent). Detta är också den största andelen i in-
re Skandinavien totalt sett. I Sverige toppas statistiken av östra Värmland, tätt följt av väst-
ra Värmland (båda närmare 37 procent). Den minsta andelen offentligt sysselsatta har i 
Norge – och i hela regionen – Øvre Romerike (ungefär 28 procent), och i Sverige Älvda-
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len/Malung (ungefär 33 procent). Skillnaden kommungrupperna emellan är således något 
större på den norska sidan. 
   
Offentlig sektors andel av sysselsättningen påverkas bland annat av lokaliseringen av stat-
liga verksamheter och sjukhus med mera. Att Sør-Østerdal leder statistiken beror å ena si-
dan på en relativt stor statlig sektor (militär verksamhet, statliga högskolor och sjukhus 
med mera) och å andra sidan på att här finns färre verksamheter av annat slag. Øvre Rome-
rikes relativt lilla andel sammanhänger med att inslaget av privata företag är högre här, vil-
ket i sin tur har att göra med närheten till Osloområdet. 
 
En viktig faktor när det gäller omfattningen av offentlig sektor är emellertid också ålders-
sammansättningen i kommuner/regioner, vilken främst inverkar på den primärkommunala 
sektorn. Stora delar av inre Skandinavien har en allt äldre befolkning. På den svenska sidan 
gäller för samtliga kommungrupper, utom Karlstadregionen, att 20 procent eller fler av be-
folkningen är 65 år eller äldre, en siffra som ligger omkring fem procentenheter över riks-
genomsnittet. I den norska delen av regionen är emellertid befolkningen tvärtom yngre än i 
Norge som helhet. (Se vidare kapitel 3.) I synnerhet har kommunerna i anslutning till Os-
loområdet och arbetsmarknaden där en relativt ung befolkning. Ålderssammansättningen i 
de norska kommunerna varierar således mera, vilket möjligen också kan förklara den något 
större skillnaden mellan kommunerna i andelen sysselsatta inom offentlig sektor. Samtidigt 
utgör offentlig sektor en viktig arbetsmarknad, inte minst för kvinnor i inre Skandinaviens 
glesbygdsområden. 
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Figur 11:1. 
Källa: Egen bearbetning av data från SBB och SCB 
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    Kapitel 9: Gränstrafik och inomregional pendling 
 
     Trafiken över gränsen 
 

Årsdygnstrafiken över gränspassagerna visar att trafiken över Svinesund stadigt ökat från 
8000 passager 1997 till närmare 16 000 år 2002. Anmärkningsvärt är att trafiken över Mo-
rokulien är större än trafiken över Ørje (E 18). Om man enbart räknar den tunga trafiken 
har dock Ørje fler passager. Totalt sett dominerar dessa tre passager klart över de övriga 
passagerna. 
 
Utvecklingen av gränshandeln har en avgörande inverkan på såväl person- som godstrans-
porter i gränsregionen. Vidare har investeringar i vägnätet på ömse sidor om gränsen bety-
delse för hur trafiken utvecklas. Det finns beslut om förbättringar av såväl E18 som E6 un-
der de närmaste åren. 
 
Det finns också ett antal beslut fattade om större investeringar i köpcentra på den svenska 
sidan för att locka norrmän att handla i Sverige. Under 2004 har det t.ex. fattats beslut om 
nya köpcentrum i Charlottenberg och Töcksfors. Inventeringarna genomförs med norskt 
kapital. 

 
 

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000

Støa - Hedmark - RV25

Grensen Tyslingmoen - Østfold - RV102

Holmegil - Østfold - RV106

Trosterud - Østfold - RV126

Torpet fyllplass Ø - Hedmark - RV26

Linna - Hedmark - RV206

Røgden Ø (Lintorpet) - Hedmark - RV201

Brekken Ø Skottgård - S-Trøndelag - E31

Riksåsen - Hedmark - RV200

Drevsjø - Hedmark - RV218

Grensen ende - Østfold - RV22

Lutnes - Hedmark - RV26

Kornsjøvegen - Østfold - RV101

Teveldal - N-Trøndelag - E14

Ørje - Østfold - E18

Morokulien - Hedmark - RV2

Svinesund - Østfold - E6

ÅDT person

ÅDT tunge

 
Figur 9:1: Årsdygnstrafiken över norsk-svenska gränspassager 2002. (några data är av äldre datum) 
Källa: Bakgrundsdata från NOU om Særavgifter og grensehandel. 
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Navn Fylke Veg Totalt ÅDT person ÅDT tunge
SVINESUND Østfold E6 15 598 13 976 1 622
MOROKULIEN Hedmark RV2 4 750 4 380 370
ØRJE Østfold E18 4 063 3 478 585
TEVELDAL Nord-Trøndelag E14 821
KORNSJØVEIEN Østfold RV101 607 515 92
LUTNES Hedmark RV26 590 590 0
GRENSEN ENDE Østfold RV22 550 483 67
DREVSJØ Ø Hedmark RV218 430 372 58
RIKSÅSEN Hedmark RV200 410 410 0
BREKKEN Ø SKOTTGÅRD Sør-Trøndelag E31 360 306 54
RØGDEN Ø (LINTORPET) Hedmark RV201 350 305 45
LINNA Hedmark RV206 330 289 41
TORPET FYLLPLASS Ø Hedmark RV26 300 261 39
TROSTERUD Østfold RV126 248 221 27
HOLMEGIL Østfold RV106 237 189 48
GRENSEN TYSLINGMOEN Østfold RV102 205 191 14
STØA Hedmark RV25 180 180 0
RIKSGR.MURRUMOEN Nord-Trøndelag RV74 170  
 
Tabell 9:1: Årsdygnstrafiken över norsk-svenska gränspassager 2002. (några data är av äldre datum) 
Källa: Bakgrundsdata från NOU om Særavgifter og grensehandel. 
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Figur 9:2: Årsdygnstrafiken över norsk-svenska gränspassager 2002. (några data är av äldre datum) 
Källa: Bakgrundsdata från NOU om Særavgifter og grensehandel. 
 
 
Intressant är att vägen RV2 är mer relevant än E18 korridoren, även när det gäller persontrafi-
ken. Passagen har haft en positiv utveckling sedan 1997.  
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    Den inomregionala pendlingens betydelse och utveckling 
 

Förbättrad infrastruktur och ökad flexibilitet i arbetslivet bidrar till gradvis utvidgning av 
de funktionella bosättnings- och arbetsmarknadsregionerna. Det leder också till ökad pend-
ling. Tillgång till arbetsplatser utanför bostadskommunen/ -regionen kan kompensera för 
en svag utveckling i det lokala näringslivet och säkra arbetsmöjligheter både för den exis-
terande befolkningen och den inflyttande.  
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Figur 9:3: Nettoutpendling i procent av sysselsatta invånare (nattbefolkning) 1995 och 200). Figuren 
visar nettoutpendlingen som skillnaden mellan kommungruppernas sysselsatta nattbefolkning och den 
lokala dagbefolkningen.  
Källa: PANDA og SCB-RAMS 
 

 
Flyttningen av Norges huvudflygplats, tillsammans med en successiv utökning av accepta-
belt pendlingsavstånd till den övriga arbetsmarknaden i och runt Oslo, har medfört en sta-
digt växande del av Akershus, Østfold och de sydliga delarna av Hedmark har utsikter till 
en positiv befolkningsutveckling, mer eller mindre avhängig den lokala tillgången på ar-
betsplatser. Å andra sidan skapar en sådan bosättning och inflyttning i sig själv underlag 
för lokala arbetsplatser inom den privata och offentliga konsumentinriktade tjänstesektorn.  
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Mot slutet av 2001 hade den norska sidan av gränsregionen en nettoutpendling (skillnad 
mellan dag- och nattbefolkning) på över 27 000, motsvarande 17 procent av regionens 
nattbefolkning. Andelen har minskat sedan 1995, främst på grund av flyttningen av den 
norska flygplatsen till Øvre Romerike. För alla kommungrupperna undantaget Øvre Rome-
rike har nettoutpendlingen däremot ökat. Den största pendlingsströmmen går till Oslo.  
 
På den svenska sidan av gränsregionen är det nästan balans mellan dag- och nattbefolk-
ningen. I östra Värmland finns ett påtagligt pendlingsutbyte med Örebro län och i synner-
het till kommunerna Karlskoga och Degerfors. Trots att befolkningstyngdpunkten i länet, 
Karlstads kommun, kan erbjuda en differentierad arbetsmarknad är pendlingen till Karlstad 
inte så stor som man kan förvänta sig. Totalt sett har nettoutpendlingen för Östra Värmland 
ökat mellan 1995 och 2001.  
 
Nettoutpendlingen i Hagfors/Munkfors har också ökat mellan 1995 och 2001. Anledningen 
kan sökas i de ökade svårigheterna att skapa lokal sysselsättning i de industridominerade 
kommunerna. Samtidigt är avståndet till Karlstad med sitt rikare utbud av arbetsplatser lite 
för långt för att daglig pendling ska vara attraktivt.  
 
Västra Värmland har också ökat sin nettoutpendling även om det här handlar om små skill-
nader. I dessa gränskommuner blir pendlingsutbytet med Norge intressant och beroendet 
av den norska arbetsmarknadens efterfrågan styr i hög utsträckning pendlingen över grän-
sen. 
 
Såväl Karlstadregionen som Älvdalen/Malung har i det närmaste balans mellan in- och ut-
pendling. I Karlstadregionen finns det en omfattande pendling mellan Karlstad och krans-
kommunerna. Näringslivet i de i Karlstadregionen ingående kommunerna kompletterar 
varandra genom att det finns en betydande industrisysselsättning i kommuner som Ham-
marö och Grums och en koncentration av handel, sjukvård och förvaltning i Karlstad. Inom 
Karlstadregionen är det Hammarö som är det största målet för Karlstads pendlare. Utpend-
lingen dit är 1 149 personer. Till Kils, Forshaga och Grums kommuner är utpendlingen i 
jämförelse ganska blygsam och ligger mellan 400-500 personer.  
 
Inpendlingen till Karlstad är naturligt nog större än utpendlingen. I topp ligger Hammarö 
med 3 590 pendlare. Därefter kommer Forshaga (2 173), Kil (1 966) och Grums (1 007. 
Sammanfattningsvis kan sägas att Karlstad är regionens huvudsakliga destination för den 
pendlande befolkningen. Spridningen är stor bland de utpendlande från Karlstads kommun, 
det är en stor del som reser till kommuner utanför Karlstadregionen. Fler personer pendlar 
t.ex. till Stockholm än till Grums, Kil och Forshaga. När det gäller Älvdalen/Malung så har 
båda kommunerna haft en nedgång i dagbefolkning mellan 1995 och 2001. Beträffande 
nettoutpendlingen visar Älvdalen ett positivt netto för båda åren medan Malung har ett ne-
gativt netto för såväl 1995 som 2001. 
 
I diskussionen om pendling har under de senaste åren begreppet regionförstoring blivit ett 
uttryck för ökade möjligheter till arbete inom pendlingsavstånd. Samtidigt som detta har 
varit ett argument för en ökad tillgång till en differentierad arbetsmarknad har det också ut-
tryckts farhågor för att pendlingen i allt högre utsträckning inkräktar på familjeliv och fri-
tid. En förutsättning för regionförstoring utan negativa följder är ju att kommunikationerna 
förbättras så att inte tidsavstånden för arbetsresor ökar. Det finns naturligtvis också en fara 
i att regionförstoringen permanentar skillnader i pendlingsmönster mellan män och kvin-
nor. 
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10: Lokal politik 
 
Det politiska intresset för valdeltagandet är stort i de nordiska länderna och orsaken härtill 
är självklar. Att kunna påverka den politiska maktens fördelning i ett samhälle är centralt 
för många människor. En väl fungerande demokrati förutsätter också ett högt och någor-
lunda väl fördelat deltagande bland väljarna. Vilka befolkningskategorier som väljer att 
rösta och vilka grupper som väljer att avstå är därför en central demokratisk fråga.  
 
I ett internationellt perspektiv har Sverige men också Norge haft ett högt valdeltagande un-
der hela efterkrigstiden. Det genomsnittliga valdeltagandet för parlamentsvalen under tiden 
1945-85 var i Sverige mellan 85-90 procent. I Norge var motsvarande andel 80-85 procent 
(Gilljam-Holmberg 1987 s. 70 f). I förhållande till valen till Stortinget och Riksdagen har 
valdeltagandet till de kommunala och regionala beslutsförsamlingarna av tradition varit 
något lägre i såväl Norge som Sverige. Detta har gällt oavsett om man haft gemensamma 
eller skilda valdagar. Vi kan samtidigt konstatera att valdeltagandet över tid kan skifta 
kraftigt. Två exempel från Stortingsvalet i Norge kan illustrera detta. Från 1961 till 1965 
ökade det från 79.1 till 85.4 procent och från 1989 till 1993 minskade det från 83.2 till 75.8 
procent. Olika förklaringar kan skönjas, men det skulle föra för långt att här söka analysera 
detta. (Aardal, Valen 1995 s. 51) 
 
Som framgår av nedanstående karta var valdeltagandet i kommunstyrelsevalet 1999 i Nor-
ge nästan genomgående lägre än vad som gäller för kommunfullmäktigevalet i Sverige 
1998. Så har det ofta varit. Som förklaring härtill har olika faktorer betonats. Man har bl.a 
pekat på att lant- och skogsbrukskulturen under lång tid har präglat den norska landsbyg-
den och att det partpolitiska engagemanget och organiseringsgraden i motsvarande ut-
sträckning har varit svag.  
 
I Sverige har historiskt sett däremot industrialiseringsgraden varit mer påtaglig med de 
konsekvenser detta fått för den fackliga och partipolitiska verksamhetens förankring och 
framväxt. Näringslivsstrukturen i Inre Skandinavien speglar fortfarande denna strukturella 
skillnad. Andelen industrisysselsatta är i det närmaste dubbelt så stor i Sverige som i Norge 
med de konsekvenser det kan ha på det partpolitiska intresset. Industrialiseringen i sig ska-
par ökade förutsättningar för bildandet av tätorter. Studier visar att bostadsorten också kan 
ha en viss betydelse för det politiska intresset. Tydligast framgår det om man jämför ren 
landsbygd med större tätorter. (Se t.ex. Gilljam & Holmberg a.a. s.51 ff) 
 
Förhållandena är emellertid mer komplexa än så. En rad faktorer påverkar valdeltagandet 
och en sammanvägning av dessa faktorer låter sig inte enkelt göras. Det föreligger skillna-
der i valdeltagandet mellan hög- och låginkomsttagare, mellan medelålders och de äldsta/ 
yngsta, mellan gifta/sammanboende och ensamstående, mellan högre tjänstemän och arbe-
tare, mellan offentliganställda och privatanställda, osv. (Gilljam & Holmberg 1992 s. 64 ff) 
Sammanfattningsvis kan konstateras att situationen är komplex samt att skillnaderna mel-
lan de olika variablerna  i stora drag är likartade i de båda länderna. Beroende på väljarkå-
rens karaktär och sammansättning i resp. land blir därför utfallet när det gäller valdeltagan-
det olika.  
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Figur 10:1 
Källa: SSB:s och SCB:s databaser 
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För att fullt ut kunna förklara valdeltagandets omfattning vid det enskilda valtillfället måste 
man också beakta den aktuella politiska situationen, centrala valfrågor som är aktuella, val-
rörelsens intensitet, tänkbara regeringsalternativ etc. Centralt i sammanhanget är också den 
partiidentifikation som den enskilde väljaren känner när vederbörande ska ta ställning till 
om man skall gå och rösta eller ej, samt vilket parti man skall rösta på.  
 
Dessutom kan vi konstatera att röstning och social bakgrund fortfarande har en viss giltig-
het, även om detta samband är förhållandevis svagare idag än förr. Utvecklingen avspeglar 
ett generationsskifte och har pågått under lång tid. (Se bl.a Aardal, Valen 1989 s. 216f.) De 
yngre generationerna har ett ”friare” förhållningssätt än de äldre generationerna. Rörlighe-
ten bland väljarna när det gäller valet av parti man röstar på har under senare tid varit stor. 
I en rapport från stortingsvalet 1997 konstateras att 43 procent av väljarna bytt parti i en 
jämförelse mellan valen 1993 och 1997 (inkl förändringen till att vara eller från att vara 
”soffliggare”/”hemmasittare”) (Aardal et al 1997 s. 15). Utvecklingen vad gäller den s.k. 
”klassröstningen” är likartad i de två länderna. (se tex Gilljam & Holmberg 1995). 
 
Även inom respektive nation kan vi se skillnader i valdeltagandet i de två aktuella kommu-
nalvalen i Norge och Sverige. Också i denna jämförelse kan vi ana oss till att  också tät-
ortsstrukturen kan ha haft en viss indirekt betydelse för valdeltagandets omfattning. Be-
traktar vi de norska kommunerna verkar kommunstorleken haft en viss effekt på valdelta-
gandet. De mindre kommunerna, i vissa fall mycket små, har i flera fall haft ett större val-
deltagande än vad som är fallet i de större kommunerna. Flera olika hypoteser kan vara 
tänkbara. Lokala kommunala frågor som engagerar ett antal medborgare kan i en liten 
kommun få ett stort genomslag relativt sett. Det låga valdeltagande i flera norska kommu-
ner kan också ses som ett uttryck för att man i stort är nöjd med sakernas tillstånd, alterna-
tivt att man anser att kommunalpolitikernas handlingsutrymme att påverka och utforma 
samhällsbyggandet är alltför begränsat och därför spelar det mindre roll om man går och 
röstar eller inte.  
 
Skillnaderna i valdeltagande mellan olika befolkningsgrupper har skiftat över tid. Några 
karaktäristiska drag som mer eller mindre tydligt kan urskiljas i de två länderna är bl.a. föl-
jande. Medelålders personer har ett högre valdeltagande än de yngsta och de äldsta. Det-
samma kan sägas om högutbildade jämfört med lågutbildade personer. Klassröstningen har 
sedan 1980-talet minskat. Det innebär bl.a. att ”arbetare” och medelklassväljare kommit att 
rösta alltmer lika, även om det fortfarande finns ett klart samband mellan olika yrken och 
levnadsförhållanden och valet av politiskt parti. Under 1990-talet har den s.k. ”sektorsröst-
ningen” kommit att bli allt tydligare. Det kan få konsekvenser dels på benägenheten att 
rösta och dels på effekter på valet av parti bland väljare från den offentliga respektive den 
privata sektorn. (Gilljam & Holmberg a.a.) Beträffande orsakerna till den minskade klass-
röstningen hänvisas till Maria Oskarssons doktorsavhandling ”Klassröstning i Sverige”. 
Bl.a. diskuterar och analyserar hon betydelsen av klassidentifikationen och de offentligan-
ställdas stora andel av valmanskåren och vilka effekter det kan få för röstandet. 
 
En aspekt som sannolikt kommer att få en stor betydelse för det framtida valdeltagandet är 
det förhållningssätt som kommer att råda i de båda länderna när det gäller synen på det 
framtida Europa. Detsamma kan sägas om personröstningen. Kommer modeller att intro-
duceras i de båda länderna, där det blir ett stort genomslag för personomröstning, kommer 
det med stor sannolikhet att få ett stort genomslag också i valdeltagandet. Det är åtminsto-
ne ett argument i debatten i de båda länderna för att utvidga personröstningen i framtiden. 
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     11: Den sociala utvecklingen 
 

Andelen utrikesfödda ligger i de värmländska kommunerna mellan ca 5 och 7 procent, 
Älvdalen har en något lägre siffra, 3%,  medan Malung ligger på ca 5 %. I Värmland skil-
jer kommunerna Eda, Årjäng och Storfors ut sig, med 19, 14 respektive 11 % utrikesföd-
da. Att Värmland har varit attraktivt för norrmän visas genom att närmare 75 % av de ut-
rikesfödda i Eda och Årjäng är av norsk börd. Även Torsby har en ungefär lika hög andel 
invånare av norsk börd i gruppen utrikesfödda – även om denna grupp utgör en procentu-
ellt sett mindre andel än i Årjäng och Eda. Gruppen utrikesfödda i Storfors utmärker sig 
genom att den till 50% består av finlandsfödda. Arbetskraftsinvandringen, framförallt 
nordisk, var under några decennier efter andra världskriget ganska omfattande i värm-
ländska bruksorter. Värt att notera är att Filipstads kommun har den näst högsta separa-
tionsfrekvensen bland föräldrar med barn i Sveriges kommuner. 65% av barnen levde med 
båda sina föräldrar 2002. För Värmlands del så har Årjäng den högsta andelen barn som 
lever med båda sina ursprungsföräldrar, närmare 80%, vilket också är en hög notering na-
tionellt.  

 
Värmland tillhör de områden i Sverige där kyrkogångstraditionen och den kyrkliga seden 
mest radikalt avbröts under det sena 1800-talet. En faktor kan ha varit den sociala omstruk-
turering som folkomflyttningsmönstren förde med sig. Arbetsvandringar norrut i Sverige 
och mot Norge var till exempel vanliga i den obesuttna, manliga delen av befolkningen. 
När järnvägslinjerna drogs fram, genom Värmland Stockholm-Kristiania, Kristinehamn-
Mora, Åmål-Årjäng, Kil-Torsby samt Mellerud-Arvika, växte stationssamhällen fram, som 
drog till sig en stor del av den befolkning som tidigare bott i landsbygdssocknarna runtom-
kring.  
 
Frikyrkorörelsen har varit väl etablerad i Värmland, inte minst har Svenska missionsför-
bundet varit väl företrätt. I 1900-talets början var det inte ovanligt med en frikyrkotillhö-
righet på runt 20% i församlingarna i Karlstads stift. Idag har frikyrkotillhörigheten i stiftet 
inte tillnärmelsevis den betydelsen, även om det fortfarande är ett inslag i en hel del kom-
muner. Att befolkningen i kommuner som Årjäng och Eda idag har en förhållandevis låg 
tillhörighet till Svenska kyrkan, kan i första hand sannolikt förklaras med det stora inslaget 
av norska medborgare, varav många är medlemmar i norska statskyrkan i dessa kommuner. 
 
Arbetarrörelsen etablerade sig jämförelsevis sent i Värmland. Den patriarkala bruksandan 
som rådde på många håll kan ha varit en återhållande faktor, men 1905 blev Värmland ett 
socialdemokratiskt partidistrikt med arbetarkommuner i Karlstad och Arvika. En annan 
återhållande faktor kan ha varit att stora delar av Värmlands befolkning var självägande 
bönder, samtidigt som de var beroende av lönearbete. Det kan ha motverkat en renodlad 
arbetaridentitet. Skogskommunerna Malung och Älvdalen, med många säsongsarbetande 
småbrukare, hade i arbetarrörelsens tidiga skede runt 1900 en mycket svag facklig organi-
sering jämfört med Dalarnas bergslagstrakter. Socialdemokratin bildade tidigt hegemoni 
inom arbetarrörelsen i Värmland, men det syndikalistiska inslaget bland skogs- och flott-
ningsarbetarna i de västra och norra delarna av landskapet var betydande under ett antal 
decennier in på 1900-talet. Dalasyndikalisterna hade visserligen etablerat sin verksamhet i 
Bergslagens industriorter, men kom under 1930-talet att starkt förskjuta sin aktivitet mot 
västerdalarna. Älvdalen utökade sin andel av medlemmarna i SAC i Kopparbergs län från 
3 % 1929 till 20% 1937.  
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Figur 11:1. 
Källa: Egen bearbetning av data från SBB och SCB    
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Figur 11:2. 
Källa: Egen bearbetning av data från SBB och SCB    
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Figur 11:3. 
Källa: Egen bearbetning av data från SBB och SCB    
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Figur 11:1. 
Källa: Egen bearbetning av data från SBB och SCB    
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12 Avslutande tankar om historien bakom 
 
 
Ett historiskt perspektiv på befolkningsutvecklingen  i Norge 

 
I 1801 var Hedmark blant de mest folkerike deler av landet med 6,9 % av Norges 
befolkning. På begynnelsen av 1900-tallet hadde andelen innbyggere falt til 5,6 %, mens 
den i 1960 var nede på  4,9 %. I 2002 hadde Hedmark og Oppland (som til sammen utgjør 
”Innlandet”) 8,0 % av Norges totale befolkning (NOS 1996). 
 
I løpet av 150-200 år er Innlandet gått fra å være et befolknings- og utviklingsmessig 
sentralt område til en ”periferi” i landet. ”Den store nedgangen i annen halvdel av 1800-
årene skyldtes først og fremst oversjøisk utvandring. Etter første verdenskrig skyldes 
nedgangen innenlandsk flytting og lavere fødselsrate enn ellers i landet. Utflyttingen til 
Oslofjord-området var særlig stor i perioden 1950-65” (Store Norske leksikon 1980). Dette 
igjen hadde sammenheng med kriser og modernisering i landbruket, som ”frigjorde” store 
arbeidskraftressurser, samt svakere evne til industrialisering og urbanisering, og dermed 
mulighet til selv å ta i bruk de ledige ressursene. Resultatet ble en storstilt utflytting i lange 
perioder, og det var ofte ”de beste” som dro. I begynnelsen av 1950-årene snakket man 
derfor om ”flukten fra landsbygda” (Halberg 1993). Blant gårdsarbeidere, røktere og 
tjenestejenter var flukten sterkest. Det var godt med arbeid i byene etter krigen, og det ble 
lokket med lett arbeid og varierte fritidstilbud, i tillegg til lønninger som gårdsarbeiderne 
tidligere bare hadde drømt. 
 
Innlandet har vært med å bygge Oslo på mange måter, ikke bare gjennom en innvandring 
og overføring av human kapital de siste århundrer. Oslo var lenge, i overgangen mellom 
middelalderen og den moderne tid, aktiv i kampen for å hemme veksten i området og selv 
dra nytte av det gjennom å ”tilrane seg” og dernest å ”tviholde på” by- og 
markedsprivilegiene. Tabellen nedenfor viser folkemengde etter fylke i perioden 1801-
1990. Ut i fra denne ser vi tydelig hvor raskt befolkningen i Oslo-regionen vokste, i 
forhold til omkringliggende regioner.  
 
Det er verdt å merke seg at det i 1801 bodde om lag like mange i Hedmark fylke som det 
gjorde i Oslo og Akershus på samme tid.  
 
 
Tabell.1.1 Hjemmehørende folkemengde etter fylke.  1 000. 
 
 1801 1845 1875 1900 1930 1960 1990 
Østfold 50,1 73,6 107,6 136,9 167,0 202,6 238,3 
Oslo og Akershus 66,2 109,4 191,7 343,9 490,0 709,3 878,8 
Hedmark 61,1 88,1 119,9 125,6 157,4 176.7 187,3 
 
Kilde: Folketellinger. http://www.ssb.no/emner/historisk_statistikk/tabeller/3-3-2t.txt  
 
I etterkrigsårene var det Østerdalene det området i landet som sterkest fikk merke Oslo-
regionens tiltrekningskraft. Flyttestrømmene gjennom 1950- og begynnelsen av 1960-tallet 
forsynte Oslo-regionen med ettertraktet ufaglært arbeidskraft (Grimsrud et. al 2004).  
 



  Avslutande tankar    
   

 58 

I flere typiske skogsarbeidersamfunn, som Gravberget i Solør, gikk forøvrig folketallet 
frem mellom 1950 og 1960. I etterkrigsvintrene og utover i 1950-årene ble det drevet ut 
mer tømmer fra typiske skogbygder enn noen gang tidligere. Det var mangel på 
arbeidskraft, og de som flyttet for godt fra skogsbygdene og skiftet yrke ble erstattet av 
nye, uerfarne skogsarbeidere med forskjellig yrkesbakgrunn. Felles for dem alle var at de 
var unge, arbeidsvillige og sterke – og ville prøve lykken i skogen. 
 
Fra 1967 til 1983 endret flyttemønsteret seg: Fraflyttingen avtok, tilbakeflytting og 
innflytting økte, og mange kommuner i Østerdalene hadde flyttebalanse for første gang på 
to-tre tiår. Utover 1980-tallet svingte flyttestrømmene i takt med varierende konjunkturer, 
mens fruktbarheten sank. Fra 1990 til 2003 er det fire kommuner som har hatt vekst: 
Regionsenterkommunene Tynset og Elverum, Sør-Odal som i lang tid har vært integrert i 
Oslo-regionens arbeidsmarked, og Os, som ligger mellom de to regionsentrene Røros og 
Tynset og som i tillegg har fått stor innflytting fra utlandet  (Grimsrud et. al. 2004).  
 
… och i Sverige 
 
Befolkningen ökade kraftigt i Värmland under 1800-talet. Samtidigt hävdes de tidigare 
lagstadgade gränserna för hemmansklyvning, vilket fick till konsekvens allt mindre gårdar, 
då alla söner ärvde varsin del. Här ter sig utvecklingen i norra och västra Värmland extrem 
med nationella mått mätt. Ett jordbruksproletariat med eget hem, men utan 
självförsörjningsmöjligheter växte Situationen var likartad i västerdalarna. 
 
För att tillgodose den ökande befolkningens behov var inte hemmansklyvningen 
tillräcklig. En intensiv nyodling karaktäriserade också Värmland under 1800-talet. Öde 
mark röjdes och ängs- och betesmark odlades upp, men Värmland består mestadels av 
sandjordar som inte är någon idealisk åkermark. Åkerarealen ökade från 70 000ha 1820 
till 170 000 ha Nyodlingen var omfattande även i Kopparbergs län där bl.a myrmarker 
dikades ut och odlades upp. Åkerarealen i länet tredubblades under 1800-talets lopp. 

 
Hemmansklyvningen och nyodlingen ökade bebyggelsetätheten i Värmland, men något 
egentligt bysystem har aldrig varit utvecklat i Värmland. Storbyar fanns inte, men i till 
exempel Klarälvdalen fanns gårdsansamlingar. 
 
Emigrationen till USA, men också till Norge, fick stort genomslag bland Värmlands många 
obesuttna under det senare 1800-talet. Drygt 12% av Värmlands befolkning beräknas ha 
utvandrat till USA under 1880-talet. Sammanlagt beräknas 80 000 värmlänningar ha 
emigrerat till USA, och åtskilliga av de 50 000 svenskar som utvandrade till Norge runt 
förra sekelskiftet torde ha varit värmlänningar. 
 
Befolkningstillväxten tog ny fart under 1940- och 1950-talen. Ökningen var koncentrerad 
till tätorterna. Jordbrukets och senare skogsbrukets rationalisering påskyndade 
utflyttningen från landsbygden. En glesbygdsproblematik infann sig redan på 1950- och 
1960-talet. Mellan 1935 och 1960 minskade landsbygdsbefolkningen i Värmland från 224 
000 till 195 000. Totala antalet invånare i landskapet var då 291 000.  
 
I takt med industrisamhällets avveckling de senaste decennierna så är det framförallt 
industriorterna i östra Värmland som tappat befolkning. Bättre ser befolkningstalen ut i en 
traditionell blandförsörjningskommun som Årjäng, där befolkningen idag ligger på i stort 
sett samma nivå som 1968, även om en liten minskning kan iakttas för de allra senaste 
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åren. Eda är en kommun i västra Värmland som 2002 kunde uppvisa flyttöverskott i nästan 
samtliga åldersgrupper. 
 
Men i Hagfors och Filipstad har runt 30% av befolkningen försvunnit sedan 1968. I i stort 
sett samtliga värmlandskommuner, utom Karlstad, liksom i Älvdalen och Malung är det 
framförallt åldersgruppen 19-25 år som väljer att flytta från orten. Detta handlar förstås om 
att unga flyttar till utbildningsorter, men kanske också för arbete. Hur många som sedan 
återvänder till hemorten visar sig inte i statistiken. I åldersgrupperna mellan 25 och 45 är 
flyttbalansen jämnare- och värt att notera är att Hagfors 2002 hade ett flyttöverskott i 
åldersgruppen 0-15 år, vilket pekar på att barnfamiljer har valt att flytta till Hagfors. En 
kommun som Filipstad har dock idag ett flyttunderskott i samtliga åldersgrupper. 
 
Bland de äldre åldersgrupperna i Värmlands kommuner råder vanligen flyttunderskott. 
Variationer kommunerna emellan finns dock, och t.ex. Älvdalen och Malung har ingen 
entydig trend av att äldre åldersgrupper flyttar. Det förekommer istället ett flyttöverskott i 
vissa äldre grupper. Kan hända har flyttunderskotten i gruppen varierat med upplevda 
brister inom social service och sjukvård att göra. Kanske är detta för en del äldre en så 
negativ faktor i livsmiljön att man väljer att flytta medan tid är. Möjligen är det också så att 
man väljer att flytta till den kommun där barnen har bosatt sig som vuxna. Omvänt 
förefaller det vara så att en annan grupp äldre istället väljer att återvända till 
uppväxtkommunen som pensionärer. 
 
Karlstad med de intilliggande kommunerna Kil, Forshaga och Hammarö är den enda 
region som idag sammantaget har ett litet flyttningsöverskott. För Karlstads del handlar det 
sannolikt om universitetets dragningskraft. Men Karlstad kommun har ett flyttunderskott 
för både män och kvinnor i familjebildande åldrar- 25-45 år. I Kil, Forshaga och Hammarö 
kommuner finns däremot Värmlands yngsta befolkning, faktorer som kan förklara att dessa 
kommuner uppenbarligen attraherar barnfamiljer är det nära avståndet till Karlstad, något 
lägre fastighetspriser och god social service.  
 
Den regionala framväxten i Norge 
 
Finnene som kom til Värmland, og senere over til norsk side, kom hovedsakelig fra 
Savolaxområdet, Tavastland. Noen kom også fra Karelen. Èn viktig årsak til denne 
forflyttingen var krigene mellom Russland og de nordiske landene fra 1558 til 1582.  
 
Finnenes fraflyttingsområder lå øst og nordøst i Finland, og de fleste kom med båt, først og 
fremst til Stockholm. Turen videre kunne gå over lang tid, og ferden gikk hovedsaklig 
vestover og sydvestover til Karlskoga Bergslag og videre til Brunsberg, Brunskog, Glava 
og nåværende Arvika. Så nordover til Bogen. Fra Bogen spredte de seg vest-nordvestover. 
Det vites ikke nøyaktig når de kom til Eidskog og Vinger, men trolig har det skjedd straks 
etter 1610. 
 
Karakteristisk for de skogfinske bosettingene var at de var spredte. Akkurat som i Finland 
valgte skogfinnene boplasser som ga optimale forhold, enten ved vann eller høyt i 
terrenget. Avgjørende for valget var i hvilken grad jord var tilgjengelig for kolonisering, 
noe som først og fremst var avhengig av hvordan jorda var tatt i bruk lokalt. Dette innebar 
at finnene oftest kom til å bosette seg i marginale områder i relasjon til eksisterende 
bygder. Her kunne imidlertid finnenes svibruk skape forutsetninger for nye 
bosettingsområder (Engen 2003). 
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Finnenes måte å dyrke på var nemlig deres genialitet. Selv hadde de lært det i buffersonen 
mot Russland. Russerne hadde lært det av slavere, polakker, tsjekkere og andre som hadde 
svedjet seg nordover. De svedjet imidlertid i lauvskog. Det ga dårligere varme og surere 
aske. Finnenes genialitet var at de svedjet i granskog. Dette sies å være deres viktigste 
kulturtrekk.  
 
Da drottning Kristina kom til makten i 1632-1654, så hun hva som holdt på å skje: 
Svedjebrenningen holdt på å ruinere skogen. Hun trengte tømmer til gruvedriften, og nedla 
forbud mot svedjebrenning. Forbudet kom i Sverige i 1647 og i Norge i 1648 (Lindkjølen 
og Stubberud 2002). 
 
I Sverige var det fremveksten av jernbruksbevegelsen som bidro til å forandre betingelsene 
for liv og bosetting i finnebygdområdene. I Norge var det tømmerhandelen som påvirket 
finnekoloniseringsområdene, og dette skjedde allerede fra slutten av 1600-tallet. Da var 
tømmerhandelen en viktig næring i Norge. Det ble den også på 1700-tallet på svensk side. 
I Solør førte dette til at de norske finnegårdene ble underlagt tømmerhandlere i Kristiania, 
og særlig på 1700-tallet og på begynnelsen av 1800-tallet kan forholdene for skogfinnene 
nærmest karakteriseres som føydale. På svensk side kom jernbruk som Mitandersfors 
(Bogen), Högfors (Gräsmark) og Kristinefors (Vitsand) til å virke føydaliserende på 
samme måte.  
 
Etter midten av 1700-tallet var det ikke snakk om én enhetlig skandinavisk skogfinsk 
kultur. I stedet utviklet det seg lokale varianter i de ulike skogfinske enklavene som ble 
formet av kulturmøter. Trekk fra de omliggende svenske eller norske bygdene påvirket mer 
og mer den skogfinske kulturen. 
 
Det området vi i dag kaller Finnskogen, er lokalisert mellom Glåmdalen og 
Klarälvdalen/Fryksdalen, og er det området der skogfinsk kultur i ulike betydninger har 
levd lengst. Områdene på begge sider av riksgrensen ble befolket av skogfinner med 
mange sosiale bånd seg imellom. I den betydning kan vi snakke om en felles kulturarv på 
Finnskogen.  
 
Når man i Norge snakker om Finnskogen menes hovedsakelig områdene som utgjør 
Glåmdalsregionen (rundt Kongsvinger) og Sør-Østerdal (rundt Elverum og Trysil). Disse 
to regionene utgjør to av de tre områdene som til sammen går under betegnelsen 
Østerdalene, det vil si den østligste delen av Innlands-Norge. Det tredje og siste området er 
Nord-Østerdal (rundt Tynset). Til sammen blir dette en stor region, og dens fremste 
kjennetegn er den uendelige barskogen: Mer enn 80 prosent av arealet under 1000 m.o.h. 
er dekket med skog. Det er langt mellom bosettingene som er bundet sammen av de lange 
elveløpene som stort sett samler seg i Glomma.  
 
Trysilelva og Vangselva stikker for øvrig ut av landet, og minner oss om at dette er en 
viktig grenseregion. Noen sterkt sammenbindende åre ble aldri vassdragene (Grimsrud et. 
al 2004). 
 
Allerede for hundre år siden hadde de tre regionene fått sine sentra. Kongsvinger var en 
skikkelig by, en gammel festningsby, der Leiren under festningen søkte, og etter hvert fikk, 
kjøpstadrettigheter i 1854 (nå ”Øvrebyen”). Men siden Stortinget kort tid senere opphevet 
byprivilegiene, ble ikke bystatusen noen stor velsignelse for handelen. Da 



  Avslutande tankar    
   

 61 

jernbanebyggingen mot Sverige nådde Kongsvinger (1862) var det naturligvis en 
stimulans, og symbolsk viktig var det også at den ble hetende Kongsvingerbanen.  
 
Elverum vokste også fram av et festningsanlegg, og også her het den opprinnelige bydelen 
Leiret. Grundsetmartn var det tradisjonsrike markedet for Østerdalen, og etter opphevelsen 
av byprivilegiene var det ingenting i veien for at det kunne etableres fast 
handelsvirksomhet her også. Dessuten hadde Grundsetbanen skapt forbindelse til det rike 
Hedemarken (1862), senere til Trondheim (1877). Rørosbanen ble koblet sammen med 
hovedbanen, slik at Elverum ble en viktig stasjonsby på hovedforbindelsene mellom Oslo 
og Trondheim. Ved århundreskiftet var folketallet hele 1.400, nesten like mye som byen i 
sør! Og endelig ble Solørbanen bygd ferdig (1910), og dermed var Elverum blitt et 
jernbaneknutepunkt. 
 
Rundt århundreskiftet var Østerdalene preget av dynamikk. Selv på avsidesliggende Tynset 
vokste det nå fram en liten stasjonby om folketallet enn var beskjedne 391 innbyggere ved 
århundreskiftet. Men Tynset var et viktig knutepunkt i Nord-Østerdalen, som også 
inkluderte gruvesamfunnene Folldal Verk og Røstvangen.  
 
Hamar-kaupangen vokste frem fra ca. 1048 som den eneste byen og sentralsted for 
Opplandene i middelalderen. Hamar bispedømme ble opprettet i 1153, samtidig med 
erkebispestolen i Nidaros. Kaupangen hadde sin storhetstid på 1300-tallet før svartedauen 
bredte seg. Med reformasjonen i 1537 og sammenslåingen av Hamar og Oslo 
bispedømmer, og svenskekongen Eriks ødeleggelse av bispeborgen og domkirken i 1567, 
var det liten kraft til å bygge anlegget opp igjen.  
 
Fra tiden før reformasjonen søkte kongen etter påtrykk fra bymennene i Oslo å stoppe 
markedet på Hamar. Under sterk lokal protest, ikke minst fra gudbrandsdølene, ble det 
flere ganger åpnet igjen. Men bymennene i Oslo fikk sin vilje til slutt. Fra 1587 ble Hamar 
marked avskaffet for godt og flyttet til Oslo. 
 
På slutten av 1800-tallet ble det i Norge stadig flere små og mellomstore sjøleiende bønder, 
samtidig som færre ville bli husmenn. Bøndene så at det var lønnsomt å selv styre over de 
mange små plassene, og i stedet leie inn arbeidskraft når det var behov for det. I den 
sørøstlige delen av Norge kom en stor del av arbeidskraften fra Sverige, nærmere bestemt 
Värmland, Dalsland og Bohuslän (Gjerdåker 2002). De svenske arbeidsfolkene er best 
husket for det nødvendige grovarbeidet de utførte på jordene. Måten de gjorde dette på var 
så bra at det på flatbygdene ble en betydelig avlingsøkning i kornproduksjonen. I 
grenselandet forøvrig levde en stor del av befolkningen langt på vei i en 
naturalhusholdning et godt stykke inn på 1900-tallet. Kornet som ble dyrket var først og 
fremst rug og havre.  
 
Tidsrommet fra 1905 til 1914 blir regnet som ei god, rik og harmonisk utviklingstid. Det 
rådde stort sett en høykonjunktur, men en jevn og økende velstandsutvikling. Det at 
unionsstriden nå var slutt, hadde styrket den nasjonale selvfølelsen. Få perioder i vår 
historie har troen på framtiden vært større enn i årene før første verdenskrig.  
 
De østfinske innflytterne satte helt klart spor etter seg både i Värmland og på Finnskogene 
i Norge. Det finske språket var levende til begynnelsen av 1900-tallet, og mange finske 
stedsnavn minner om den finske bosettingen. Også andre deler av denne skogfinske 
kulturen er bevart helt til vår tid; dagens landskap og bygningsmiljøer bærer preg av denne 
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kulturen. Som oftest ble skogfinnene i Sør-Norge bare kalt for ”finner” til langt inn på 
1900-tallet. Begrepet ”finne” er nok i større grad brukt lenger frem i tid av storsamfunnet 
og forfattere, enn av skogfinnene. I dag er de finske etterkommerne oppe igjen av en 
bølgedal. Fra en situasjon der man fornektet eller forsøkte å skjule sin finske avstamning, 
har det nå blitt vendt til noe positivt å være ”finnskoging”, eller av finneslekt.  
 
Når man skal få rede på den kulturelle identiteten for denne gruppen i dag, vil det være 
avgjørende hvilke begreper man bruker. På Finnskogen vil man identifisere seg som 
”finnskoging”. I dette ligger identitetstilhørighet til den kulturelle gruppen som går på tvers 
av kommunegrense, regionsgrense og riksgrense, og som er sterkere enn en tilhørigheten 
til den enkelte administrative kommune – slik som befolkningen i regionen ellers vanligvis 
vil identifisere sin tilhørighet. I begreper ”finnskoging” ligger en bevisst og sterk identitet 
og tilhørighetsfølelse til den gruppen som har bakgrunn i den skogfinske kulturen og den 
utviklingen denne kulturen har gjennomlevd frem til i dag.  

 
Den svenska regiondelens framväxt 

 
Historiskt sett har det inte varit självklart åt vilket håll Värmland ska vända sig. Ibland har 
man varit kopplad mot öster, till Närke, ibland mot väster och Norge. Länet befinner sig  
mitt emellan Stockholm och Oslo, men geografiskt för långt från Mälardalen och kulturellt 
för långt från Västra Götaland (Olausson, 2003).  
 
En intressant analys av hur Värmland och den värmländska identiteten har beskrivits under 
århundraden av länets högsta ledning, gör Peter Olausson i boken om ”Vad är 
värmländskt” (Nordmark, 2003). Här sammanfattas några av de landshövdingeberättelser 
som Olausson ger oss inblickar i. Den förste landshövdingen fick Värmland 1779. Det var 
alltså ungefär 140 år efter att länsindelningen inleddes. Före den tidpunkten hade länet 
tillhört Närke och landshövdingen hade funnits i Örebro1. Det var således Gustav III som 
skapade Värmland som ett eget län och den förste som utnämndes till detta ämbete var 
Johan Gustav Uggla. Länet hade vid den tidpunkten ca 108.000 invånare. Idag har länet 
den tjugofemte landshövdingen, den andra kvinnliga. Före 2003 har samtliga 
landshövdingar i länet varit män. Idag uppgår befolkningen till nästan det tredubbla, 273 
500 invånare 2003.  Mellan dessa två tidpunkter har befolkningen dock varit både större 
och mindre.  
 
När Värmland fortfarande hörde samman med Närke skrev den dåvarande landshövdingen 
Jabob Ludvig von Schantz, 1773, om de stora skillnaderna mellan Närke, Värmland och 
Bergslagen. Han ansåg den magra jordmånen i Älvdalen ogynnsam för nyodling och det 
förekom ofta hungersnöd. Hemmansklyvningen hade medfört många alltför små jordbruk.  
I Sunne samt Östra och Västra Ämtevik har man däremot ett ”fördelaktigt jordbruksläge 
med god jordmån, idoga jordbrukare och en spannmålsproduktion till egen bärgning” (77). 
Vidare menade han att skogen var vanskött i de flesta härader. Detta ansåg han bero på att 
bönderna sedan 1770 sluppit insyn från statliga skogvaktare. Förutom kolning och 
svedjande fanns ett överuttag av timmer till sågverken, vilket orsakade skogsbrist. Speciellt 
betonar landshövdingen körslornas stora betydelse för Värmland. Det var genom att köra 
kol, ved, malm och järn som bönderna fick inkomster för att betala skatt. Jordbruket höll 
de mest för husbehov. 
 

                                                 
1 Under en period i mitten av 1600-talet var dock länet en enhet tillsammans med Dalsland 
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Särskilt pekar landshövdingen ut Årjängstrakten (Nordmarks härad) som så fattiga att de 
ofta inte hade råd med dragdjur utan mannen och kvinnan fick själva ”tillsammans” dra 
plogen. Detta på grund av små jordbruksfastigheter och omfattande skogsskövling.  
 
Vid denna tid, slutet av 1700-talet, var det alltså åkerbruk, boskapsskötsel, järnhantering, 
timmerhantering och körslor som var de viktigaste näringsgrenarna. Det största problemet 
var bristande skogsskötsel menade landshövdingen och förslaget var att skogen skulle 
skiftas mellan gårdarna. Vidare föreslog han att husen skulle byggas av plank och bräder 
istället för timmer, att bygga gärdesgårdar, kyrkor och broar i sten och att skärpa reglerna 
mot svedjande och överuttag av timmer.  
 
Ett annat problem var de dåliga vägarna som gjorde att det var svårt att frakta varor och att 
stimulera köpehandel. På grund av dessa svårigheter fanns ett specialtillstånd för 
gränsbefolkningen att få handla vissa varor i Norge, trots att det innebar utflöde av valuta 
ur landet.  
 
Länet fick som nämnts en egen landshövding 1779 och befolkningen ökade. Olausson gör 
ett nytt nedslag 1830. Befolkningen hade ökat till 172.000 invånare och länet var den 
fjärde största i landet. Det hade inneburit en uppodling och i norra Värmland hade ett stort 
antal torp tillkommit. 1803 fick länet ett hushållningssällskap med syfte att öka 
självförsörjningen i jordbruket. En ny tid hade börjat, Olausson nämner bland annat den 
franska revolutionen, 1809 års författning och den svensk-norska unionen som några av de 
politiska förändringar som kom att påverka Värmland under början av 1800-talet.  
 
Den dåvarande landshövdingen, af Wingård, var en mycket noggrann man som beskrev 
länet och dess befolkning på ett precist sätt. Han intresserade sig för länets geografi och 
geologi och lade fram teorier om älvarnas (t.ex. Klarälvens och Glommas) forntida och 
framtida lopp och han går noga igenom varje dalgångs geologi, odlingsförutsättningar och 
ekonomiska villkor, berättar Olausson. Enligt landshövdingen verkade den bästa 
situationen för befolkningen vara sydöstra Värmland och längs vänerkusten. Här finns ett 
överskott som också räcker till att försörja bergslaget i Filipstad. Svårare ansåg han att man 
hade i Nordmarken i väster, även om man där hade stort utbyte med sågverken i Halden 
och Tistedal.  
 
Intressant är att han speciellt menade att problemet bestod av dåligt skötta småjordbruk och 
brist på ”Herremän” som kunde få igång produktionen. I dagligt språkbruk kan det väl 
jämföras med ”riskvilligt kapital”. Vidare noterar landshövdingen att man där har en 
särdeles passion för hästar och att nordmarksborna åker runt länet med dessa. Olausson 
nämner om hans beskrivningar av hur nordvärmlänningen handlar med tjädrar, orrar och 
järpar och om laxfiske i Dejeforsen, Forshaga och i Vänern. Han skildrar också den 1811 
grundade köpingen Arvika som utvecklats positivt tack vare näringsfriheten som ”också 
gett judar rätt att bosätta sig där”. Han noterar också att skottpengarna på rovdjur hade 
höjts och att folket i nedre Fryksdalen ”fortsätter med sitt speciella näringsfång: de söker 
sig som tidigare ut i världen för att nyodla, timra, mura eller snickra” (86) Med af 
Wingårds egna ord, så som de citeras av Olausson: 
”omkring 1.000 personer från nämnde socknar afgå hvarje vår, och sprida sig 
till nästan alla orter i Riket” (86)  
 
Den tredje  glimten från landshövdingelängden som Olausson presenterar är daterad 1891. 
Nu har befolkningen ökat till 250.000, trots emigrationen till Amerika. Många av 
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järnbruken har lagts ned. Landshövdingen nämner 15 bruk som lagts ner. Istället 
domineras näringslivet av några stora järnbruk: Degerfors, Storfors, Hagfors, Munkfors. 
Dessutom finns sågverk och pappersmassaindustri. I residenset regerar nu Adolf 
Malmborg och han berättar bl.a. om att travet nu har fått egna intresseföreningar i Jösse 
och Nordmarks härader och lantbruket skildras nu som en expansiv näring med experiment 
och intensifiering. Med hjälp av teknik och uppfinningar sker en omfattande och snabb 
produktivitetstillväxt. Fryksdalsbanan blev 1850 början på Järnvägsnätet i landet. 
Malmborg berättar att frireligiositeten är stor. ”Bönhus finnas i de flesta orter inom länet, 
det den närboende allmogen talrikt samlas för att åhöra föredrag av kringresande talare” 
(91) Landshövdingen noterar med tillfredställelse att detta medfört en minskning av 
alkoholkonsumtionen. När det gäller andra njutningsmedel säger Malmborg (enligt 
Olausson): 
”Användingen af tobak och snus företer ingenting annat anmärkningsvärdt än 
att på några for orter äfven qvinnorna hängifva sig åt njutningen att röka 
tobak.”  
 
Så kan man alltså få några glimtar av den historiska utvecklingen i den svenska delen av 
Inre Skandinavien. Många spår kan man identifiera fortfarande. Uppdelningen mellan en 
småbrukande del med stort travintresse i väster, en storföretagsdominerad bruksmiljö i 
öster, en företagsam kärna i Fryksdalen och en glesbefolkad nordlig del.  
 
Samtidigt ger redogörelserna en bild av ett Värmland av betydlig större liv och rörelse runt 
om i länet. Här fanns vid slutet av 1800-talet en omfattande produktion och en omfattande 
offentlig service.   
 
Landshövdingetankar i modern tid 
Som fortsättning på  temat makt och regional identitet, beskriver Olausson också några 
nutida landshövdingars skildringar av länet och dess problem. Speciell uppmärksamhet får 
Ingemar Eliasson (landshövding från 1990 till 2002). Inte minst betonar Olausson att 
Eliasson engagerat sig speciellt för att utveckla samarbetet med Norge. Han ansåg att den 
svenska regeringen inte bedrivit en Norgepolitik för att undanröja gränshinder och 
förbättra de gemensamma kommunikationerna. Han menar till och med att det borde 
tillsättas ett statsråd med särskilt ansvar för de svensk-norska gränsfrågorna. Kunskap och 
kommunikationer är de områden där ett samarbete skulle vara av särskilt värde. Här finns 
t.e.x Karlstads universitet med potential att tillgodose behovet av kompetensutveckling i 
regionen. Vi låter därför Eliassons uttalande få avsluta denna genomgång av Inre 
Skandinavien:   
 
”Värmland har en tradition av gränsöverskridande kontakter genom sitt internationellt 
präglade näringsliv. Och självklart: Värmlands läge som granne till det rika Norge har 
stor betydelse idag och bör ha mycket större betydelse i framtiden” (Olausson, a.a. sid102)  
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Vedleggstabell 1: Befolkningstall 
Befolkningsmengde 31.12 Befolkningsendring 96-02 Flytteoverskudd 96-02 Fødselsoverskudd 96-02

1996 2002 Personer Prosent Personer Prosent Personer Prosent
Vestre Värmland 91411 87941 -3 470 -3,8 % -545 -0,6 % -2925 -3,2 %
Østre Värmland 43142 39746 -3 396 -7,9 % -1875 -4,3 % -1521 -3,5 %
Karlstadregionen 127900 127849 -51 0,0 % 419 0,3 % -470 -0,4 %
Hagfors/Munkfors 19694 17883 -1 811 -9,2 % -827 -4,2 % -984 -5,0 %
Älvdalen/Malung 19432 18210 -1 222 -6,3 % -588 -3,0 % -634 -3,3 %
Hamarregionen 82305 84404 2 099 2,6 % 2510 3,0 % -411 -0,5 %
Glåmdalen 53829 53693 -136 -0,3 % 1289 2,4 % -1425 -2,6 %
Sør-Østerdal 33905 34452 547 1,6 % 1101 3,2 % -554 -1,6 %
Nord-Østerdal 15964 15732 -232 -1,5 % -11 -0,1 % -221 -1,4 %
Øvre Romerike 99120 111070 11 950 12,1 % 10438 10,5 % 1512 1,5 %
Indre Østfold 43942 46827 2 885 6,6 % 2735 6,2 % 150 0,3 %
Sum Indre Skandinavia 630644 637807 7 163 1,1 % 14646 2,3 % -7483 -1,2 %
  *  Herav svensk side 301579 291629 -9 950 -3,3 % -3416 -1,1 % -6534 -2,2 %
  *  Herav norsk side 329065 346178 17 113 5,2 % 18062 5,5 % -949 -0,3 %
Hele Sverige 8 844 499 8 940 788 96 289 1,1 % 115 105 1,3 % -18 816 -0,2 %
Hele Norge 4 392 714 4 552 252 159 538 3,6 % 78 804 1,8 % 80 734 1,8 %

Karlstadregionen 1715 Kil 12 213 11 892 -321 -2,6 % -308 -2,5 % -13 -0,1 %
Vestre Värmland 1730 Eda 9 015 8 670 -345 -3,8 % 55 0,6 % -400 -4,4 %
Vestre Värmland 1737 Torsby 14 556 13 404 -1 152 -7,9 % -456 -3,1 % -696 -4,8 %
Østre Värmland 1760 Storfors 5 043 4 605 -438 -8,7 % -255 -5,1 % -183 -3,6 %
Karlstadregionen 1761 Hammarö 14 170 14 237 67 0,5 % -34 -0,2 % 101 0,7 %
Hagfors/Munkfors 1762 Munkfors 4 558 4 086 -472 -10,4 % -181 -4,0 % -291 -6,4 %
Karlstadregionen 1763 Forshaga 11 936 11 474 -462 -3,9 % -393 -3,3 % -69 -0,6 %
Karlstadregionen 1764 Grums 10 112 9 312 -800 -7,9 % -594 -5,9 % -206 -2,0 %
Vestre Värmland 1765 Årjäng 9 832 9 743 -89 -0,9 % 129 1,3 % -218 -2,2 %
Vestre Värmland 1766 Sunne 13 836 13 573 -263 -1,9 % 153 1,1 % -416 -3,0 %
Karlstadregionen 1780 Karlstad 79 469 80 934 1 465 1,8 % 1 748 2,2 % -283 -0,4 %
Østre Värmland 1781 Kristinehamn 25 592 23 963 -1 629 -6,4 % -873 -3,4 % -756 -3,0 %
Østre Värmland 1782 Filipstad 12 507 11 178 -1 329 -10,6 % -747 -6,0 % -582 -4,7 %
Hagfors/Munkfors 1783 Hagfors 15 136 13 797 -1 339 -8,8 % -646 -4,3 % -693 -4,6 %
Vestre Värmland 1784 Arvika 26 720 26 262 -458 -1,7 % 251 0,9 % -709 -2,7 %
Vestre Värmland 1785 Säffle 17 452 16 289 -1 163 -6,7 % -677 -3,9 % -486 -2,8 %
Älvdalen/Malung 2023 Malung 11 279 10 593 -686 -6,1 % -357 -3,2 % -329 -2,9 %
Älvdalen/Malung 2039 Älvdalen 8 153 7 617 -536 -6,6 % -231 -2,8 % -305 -3,7 %
Glåmdalen 402 Kongsvinger 17 233 17 348 115 0,7 % 274 1,6 % -159 -0,9 %
Hamarregionen 403 Hamar 26 262 27 120 858 3,3 % 1 088 4,1 % -230 -0,9 %
Hamarregionen 412 Ringsaker 31 300 31 830 530 1,7 % 562 1,8 % -32 -0,1 %
Hamarregionen 415 Løten 7 088 7 317 229 3,2 % 269 3,8 % -40 -0,6 %
Hamarregionen 417 Stange 17 655 18 137 482 2,7 % 591 3,3 % -109 -0,6 %
Glåmdalen 418 Nord-Odal 5 115 5 050 -65 -1,3 % 36 0,7 % -101 -2,0 %
Glåmdalen 419 Sør-Odal 7 289 7 538 249 3,4 % 432 5,9 % -183 -2,5 %
Glåmdalen 420 Eidskog 6 352 6 421 69 1,1 % 269 4,2 % -200 -3,1 %
Glåmdalen 423 Grue 5 508 5 395 -113 -2,1 % 157 2,9 % -270 -4,9 %
Glåmdalen 425 Åsnes 8 175 7 977 -198 -2,4 % 116 1,4 % -314 -3,8 %
Glåmdalen 426 Våler 4 157 3 964 -193 -4,6 % 5 0,1 % -198 -4,8 %
Sør-Østerdal 427 Elverum 17 802 18 638 836 4,7 % 823 4,6 % 13 0,1 %
Sør-Østerdal 428 Trysil 7 154 7 025 -129 -1,8 % 84 1,2 % -213 -3,0 %
Sør-Østerdal 429 Åmot 4 281 4 389 108 2,5 % 261 6,1 % -153 -3,6 %
Sør-Østerdal 430 Stor-Elvdal 3 099 2 888 -211 -6,8 % -45 -1,5 % -166 -5,4 %
Nord-Østerdal 432 Rendalen 2 335 2 193 -142 -6,1 % 32 1,4 % -174 -7,5 %
Sør-Østerdal 434 Engerdal 1 569 1 512 -57 -3,6 % -22 -1,4 % -35 -2,2 %
Nord-Østerdal 436 Tolga 1 850 1 796 -54 -2,9 % -31 -1,7 % -23 -1,2 %
Nord-Østerdal 437 Tynset 5 421 5 423 2 0,0 % -24 -0,4 % 26 0,5 %
Nord-Østerdal 438 Alvdal 2 421 2 422 1 0,0 % -18 -0,7 % 19 0,8 %
Nord-Østerdal 439 Folldal 1 878 1 764 -114 -6,1 % -70 -3,7 % -44 -2,3 %
Nord-Østerdal 441 Os 2 059 2 134 75 3,6 % 100 4,9 % -25 -1,2 %
Indre Østfold 118 Aremark 1 465 1 458 -7 -0,5 % 14 1,0 % -21 -1,4 %
Indre Østfold 119 Marker 3 244 3 408 164 5,1 % 236 7,3 % -72 -2,2 %
Indre Østfold 121 Rømskog 658 658 0 0,0 % 15 2,3 % -15 -2,3 %
Indre Østfold 122 Trøgstad 4 769 4 991 222 4,7 % 182 3,8 % 40 0,8 %
Indre Østfold 123 Spydeberg 4 312 4 672 360 8,3 % 387 9,0 % -27 -0,6 %
Indre Østfold 124 Askim 13 101 13 876 775 5,9 % 689 5,3 % 86 0,7 %
Indre Østfold 125 Eidsberg 9 226 9 968 742 8,0 % 763 8,3 % -21 -0,2 %
Indre Østfold 127 Skiptvet 3 120 3 327 207 6,6 % 121 3,9 % 86 2,8 %
Indre Østfold 138 Hobøl 4 047 4 469 422 10,4 % 328 8,1 % 94 2,3 %
Øvre Romerike 221 Aurskog-Høland 12 348 13 067 719 5,8 % 805 6,5 % -86 -0,7 %
Øvre Romerike 226 Sørum 11 581 12 571 990 8,5 % 756 6,5 % 234 2,0 %
Øvre Romerike 227 Fet 8 743 9 361 618 7,1 % 392 4,5 % 226 2,6 %
Øvre Romerike 234 Gjerdrum 4 144 4 877 733 17,7 % 558 13,5 % 175 4,2 %
Øvre Romerike 235 Ullensaker 18 779 22 931 4 152 22,1 % 3 339 17,8 % 813 4,3 %
Øvre Romerike 236 Nes 15 771 17 765 1 994 12,6 % 1 911 12,1 % 83 0,5 %
Øvre Romerike 237 Eidsvoll 16 873 18 083 1 210 7,2 % 1 190 7,1 % 20 0,1 %
Øvre Romerike 238 Nannestad 8 283 9 751 1 468 17,7 % 1 387 16,7 % 81 1,0 %
Øvre Romerike 239 Hurdal 2 598 2 664 66 2,5 % 100 3,8 % -34 -1,3 %  
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Vedleggstabell 2: Totalsysselsetting og pendlingstall 
Dagbefolkningen 4.kvartal Endring 95-01 Nto utpendling, personer Nto utpendling,% av nattbef.

1995 2001 Personer Prosent 1995 2001 1995 2001
Vestre Värmland 36841 35040 -1801 -4,9 % 550 957 1 % 3 %
Østre Värmland 17086 15538 -1548 -9,1 % 749 1337 4 % 8 %
Karlstadregionen 57404 57063 -341 -0,6 % -355 349 -1 % 1 %
Hagfors/Munkfors 7785 6818 -967 -12,4 % 355 350 4 % 5 %
Älvdalen/Malung 8485 7844 -641 -7,6 % -233 22 -3 % 0 %
Hamarregionen 33527 35099 1572 4,7 % 1868 2747 5 % 7 %
Glåmdalen 19572 19686 114 0,6 % 3000 3958 13 % 17 %
Sør-Østerdal 13606 13875 269 2,0 % 608 944 4 % 6 %
Nord-Østerdal 6500 6404 -96 -1,5 % 479 593 7 % 8 %
Øvre Romerike 29044 41672 12628 43,5 % 17700 12773 38 % 23 %
Indre Østfold 14384 15342 958 6,7 % 4752 6404 25 % 29 %
Sum Indre Skandinavia 244234 254381 10147 4,2 % 29473 30434 11 % 11 %
  *  Herav svensk side 127601 122303 -5298 -4,2 % 1066 3015 1 % 2 %
  *  Herav norsk side 116633 132078 15445 13,2 % 28407 27419 20 % 17 %
Hele Sverige 3 836 922 4 091 079 254 157 6,6 % 13 940 10 777 0 % 0 %
Hele Norge 1 934 226 2 077 373 143 147 7,4 % 8 774 15 785 0 % 1 %

Karlstadregionen 1715 Kil 3 607 3 365 -242 -6,7 % 1 868 1 918 34 % 36 %
Vestre Värmland 1730 Eda 3 259 3 166 -93 -2,9 % 240 58 7 % 2 %
Vestre Värmland 1737 Torsby 6 049 5 670 -379 -6,3 % -361 -316 -6 % -6 %
Østre Värmland 1760 Storfors 1 426 1 333 -93 -6,5 % 562 629 28 % 32 %
Karlstadregionen 1761 Hammarö 4 380 4 069 -311 -7,1 % 2 292 2 599 34 % 39 %
Hagfors/Munkfors 1762 Munkfors 2 128 1 766 -362 -17,0 % -253 -170 -13 % -11 %
Karlstadregionen 1763 Forshaga 3 104 2 851 -253 -8,2 % 2 031 2 100 40 % 42 %
Karlstadregionen 1764 Grums 4 014 3 484 -530 -13,2 % 472 557 11 % 14 %
Vestre Värmland 1765 Årjäng 3 751 3 846 95 2,5 % 183 95 5 % 2 %
Vestre Värmland 1766 Sunne 5 257 5 132 -125 -2,4 % 505 499 9 % 9 %
Karlstadregionen 1780 Karlstad 42 299 43 294 995 2,4 % -7 018 -6 825 -20 % -19 %
Østre Värmland 1781 Kristinehamn 10 590 9 693 -897 -8,5 % 191 573 2 % 6 %
Østre Värmland 1782 Filipstad 5 070 4 512 -558 -11,0 % -4 135 0 % 3 %
Hagfors/Munkfors 1783 Hagfors 5 657 5 052 -605 -10,7 % 608 520 10 % 9 %
Vestre Värmland 1784 Arvika 10 957 10 507 -450 -4,1 % 81 323 1 % 3 %
Vestre Värmland 1785 Säffle 7 568 6 719 -849 -11,2 % -98 298 -1 % 4 %
Älvdalen/Malung 2023 Malung 5 332 4 953 -379 -7,1 % -352 -251 -7 % -5 %
Älvdalen/Malung 2039 Älvdalen 3 153 2 891 -262 -8,3 % 119 273 4 % 9 %
Glåmdalen 402 Kongsvinger 7 728 7 982 254 3,3 % -421 -244 -6 % -3 %
Hamarregionen 403 Hamar 14 508 14 951 443 3,1 % -3 143 -2 704 -28 % -22 %
Hamarregionen 412 Ringsaker 11 992 12 785 793 6,6 % 1 687 1 642 12 % 11 %
Hamarregionen 415 Løten 1 694 1 615 -79 -4,7 % 1 286 1 543 43 % 49 %
Hamarregionen 417 Stange 5 333 5 748 415 7,8 % 2 038 2 266 28 % 28 %
Glåmdalen 418 Nord-Odal 1 326 1 374 48 3,6 % 815 917 38 % 40 %
Glåmdalen 419 Sør-Odal 2 306 2 450 144 6,2 % 865 1 031 27 % 30 %
Glåmdalen 420 Eidskog 1 717 1 694 -23 -1,3 % 818 979 32 % 37 %
Glåmdalen 423 Grue 2 003 1 887 -116 -5,8 % 299 417 13 % 18 %
Glåmdalen 425 Åsnes 2 906 2 808 -98 -3,4 % 490 606 14 % 18 %
Glåmdalen 426 Våler 1 586 1 491 -95 -6,0 % 134 252 8 % 14 %
Sør-Østerdal 427 Elverum 7 712 8 137 425 5,5 % -11 34 0 % 0 %
Sør-Østerdal 428 Trysil 2 534 2 592 58 2,3 % 354 387 12 % 13 %
Sør-Østerdal 429 Åmot 1 611 1 553 -58 -3,6 % 83 258 5 % 14 %
Sør-Østerdal 430 Stor-Elvdal 1 142 1 011 -131 -11,5 % 98 184 8 % 15 %
Nord-Østerdal 432 Rendalen 725 681 -44 -6,1 % 153 187 17 % 22 %
Sør-Østerdal 434 Engerdal 607 582 -25 -4,1 % 84 81 12 % 12 %
Nord-Østerdal 436 Tolga 709 647 -62 -8,7 % 58 110 8 % 15 %
Nord-Østerdal 437 Tynset 2 680 2 802 122 4,6 % -119 -315 -5 % -13 %
Nord-Østerdal 438 Alvdal 984 907 -77 -7,8 % 78 190 7 % 17 %
Nord-Østerdal 439 Folldal 690 649 -41 -5,9 % 122 159 15 % 20 %
Nord-Østerdal 441 Os 712 718 6 0,8 % 187 262 21 % 27 %
Indre Østfold 118 Aremark 369 333 -36 -9,8 % 239 303 39 % 48 %
Indre Østfold 119 Marker 1 151 1 096 -55 -4,8 % 238 368 17 % 25 %
Indre Østfold 121 Rømskog 154 144 -10 -6,5 % 116 141 43 % 49 %
Indre Østfold 122 Trøgstad 1 151 1 224 73 6,3 % 999 1 135 46 % 48 %
Indre Østfold 123 Spydeberg 1 340 1 446 106 7,9 % 526 804 28 % 36 %
Indre Østfold 124 Askim 4 906 5 364 458 9,3 % 578 998 11 % 16 %
Indre Østfold 125 Eidsberg 3 889 4 101 212 5,5 % 285 532 7 % 11 %
Indre Østfold 127 Skiptvet 706 741 35 5,0 % 685 829 49 % 53 %
Indre Østfold 138 Hobøl 718 893 175 24,4 % 1 086 1 294 60 % 59 %
Øvre Romerike 221 Aurskog-Høland 3 661 3 965 304 8,3 % 1 967 2 279 35 % 36 %
Øvre Romerike 226 Sørum 2 893 3 225 332 11,5 % 2 649 2 968 48 % 48 %
Øvre Romerike 227 Fet 1 832 2 022 190 10,4 % 2 547 2 723 58 % 57 %
Øvre Romerike 234 Gjerdrum 761 961 200 26,3 % 1 228 1 465 62 % 60 %
Øvre Romerike 235 Ullensaker 7 008 18 238 11 230 160,2 % 2 281 -6 976 25 % -62 %
Øvre Romerike 236 Nes 4 278 4 552 274 6,4 % 2 970 4 152 41 % 48 %
Øvre Romerike 237 Eidsvoll 6 020 6 008 -12 -0,2 % 1 723 2 902 22 % 33 %
Øvre Romerike 238 Nannestad 1 894 1 881 -13 -0,7 % 1 948 2 832 51 % 60 %
Øvre Romerike 239 Hurdal 697 820 123 17,6 % 387 428 36 % 34 %  
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Vedleggstabell 3: Næringsstruktur og –utvikling for kommunegrupper 
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2001-TALL
Vestre Värmland 704 729 1 207 1 033 849 3 765 2 640 2 142 3 656 1 024 2 062 3 399 2 480 556 9 793 35 040
Østre Värmland 223 78 6 791 23 356 1 395 2 161 868 1 329 202 834 1 543 737 704 4 288 15 538
Karlstadregionen 544 241 6 772 456 2 540 2 452 2 615 3 723 7 489 1 298 7 091 7 425 4 844 3 447 12 120 57 063
Hagfors/Munkfors 89 71 7 35 78 0 391 1 569 420 516 93 601 593 194 85 2 076 6 818
Älvdalen/Malung 61 264 7 31 218 1 88 745 656 853 507 460 1 341 277 130 2 205 7 844
Hamarregionen 1 478 179 0 1 807 1 265 1 643 1 415 2 903 5 056 962 3 557 4 501 3 453 1 014 6 865 35 099
Glåmdalen 766 401 0 566 1 056 4 559 1 475 1 389 2 635 321 1 353 2 084 1 836 499 4 742 19 686
Sør-Østerdal 434 379 3 355 385 59 157 898 1 077 1 954 473 752 1 563 1 966 356 3 064 13 875
Nord-Østerdal 919 63 1 299 119 0 82 200 476 725 158 511 537 441 170 1 703 6 404
Øvre Romerike 1 175 190 5 584 516 6 1 143 1 441 2 614 5 511 2 237 3 048 11 734 2 858 896 7 714 41 672
Indre Østfold 932 91 1 565 170 3 486 1 230 1 268 2 546 304 1 046 1 904 757 332 3 707 15 342
Sum Indre Skandinavia7 325 2 686 37 6 012 5 319 3 819 11 161 16 389 17 536 32 270 7 579 21 315 36 624 19 843 8 189 58 277 254 381
  *  Herav svensk side 1 621 1 383 27 1 836 1 808 3 746 8 091 9 730 7 809 13 843 3 124 11 048 14 301 8 532 4 922 30 482 122 303
  *  Herav norsk side 5 704 1 303 10 4 176 3 511 73 3 070 6 659 9 727 18 427 4 455 10 267 22 323 11 311 3 267 27 795 132 078
Hele Sverige 57 107 16 908 1 190 68 307 39 053 42 637 297 458 309 073 236 579 487 502 101 964 595 629 592 909 235 471 208 353 800 939 4 091 079
Hele Norge 55 552 4 501 13 548 52 143 15 752 8 976 80 458 137 211 147 462 314 292 64 117 264 337 294 272 217 527 42 327 364 898 2 077 373

ANDELER 2001
Vestre Värmland 2,0 % 2,1 % 0,0 % 0,6 % 2,9 % 2,4 % 10,7 % 7,5 % 6,1 % 10,4 % 2,9 % 5,9 % 9,7 % 7,1 % 1,6 % 27,9 % 100,0 %
Østre Värmland 1,4 % 0,5 % 0,0 % 5,1 % 0,1 % 2,3 % 9,0 % 13,9 % 5,6 % 8,6 % 1,3 % 5,4 % 9,9 % 4,7 % 4,5 % 27,6 % 100,0 %
Karlstadregionen 1,0 % 0,4 % 0,0 % 1,4 % 0,8 % 4,5 % 4,3 % 4,6 % 6,5 % 13,1 % 2,3 % 12,4 % 13,0 % 8,5 % 6,0 % 21,2 % 100,0 %
Hagfors/Munkfors 1,3 % 1,0 % 0,1 % 0,5 % 1,1 % 0,0 % 5,7 % 23,0 % 6,2 % 7,6 % 1,4 % 8,8 % 8,7 % 2,8 % 1,2 % 30,4 % 100,0 %
Älvdalen/Malung 0,8 % 3,4 % 0,1 % 0,4 % 2,8 % 0,0 % 1,1 % 9,5 % 8,4 % 10,9 % 6,5 % 5,9 % 17,1 % 3,5 % 1,7 % 28,1 % 100,0 %
Hamarregionen 4,2 % 0,5 % 0,0 % 5,1 % 3,6 % 0,0 % 1,8 % 4,0 % 8,3 % 14,4 % 2,7 % 10,1 % 12,8 % 9,8 % 2,9 % 19,6 % 100,0 %
Glåmdalen 3,9 % 2,0 % 0,0 % 2,9 % 5,4 % 0,0 % 2,8 % 7,5 % 7,1 % 13,4 % 1,6 % 6,9 % 10,6 % 9,3 % 2,5 % 24,1 % 100,0 %
Sør-Østerdal 3,1 % 2,7 % 0,0 % 2,6 % 2,8 % 0,4 % 1,1 % 6,5 % 7,8 % 14,1 % 3,4 % 5,4 % 11,3 % 14,2 % 2,6 % 22,1 % 100,0 %
Nord-Østerdal 14,4 % 1,0 % 0,0 % 4,7 % 1,9 % 0,0 % 1,3 % 3,1 % 7,4 % 11,3 % 2,5 % 8,0 % 8,4 % 6,9 % 2,7 % 26,6 % 100,0 %
Øvre Romerike 2,8 % 0,5 % 0,0 % 1,4 % 1,2 % 0,0 % 2,7 % 3,5 % 6,3 % 13,2 % 5,4 % 7,3 % 28,2 % 6,9 % 2,2 % 18,5 % 100,0 %
Indre Østfold 6,1 % 0,6 % 0,0 % 3,7 % 1,1 % 0,0 % 3,2 % 8,0 % 8,3 % 16,6 % 2,0 % 6,8 % 12,4 % 4,9 % 2,2 % 24,2 % 100,0 %
Sum Indre Skandinavia2,9 % 1,1 % 0,0 % 2,4 % 2,1 % 1,5 % 4,4 % 6,4 % 6,9 % 12,7 % 3,0 % 8,4 % 14,4 % 7,8 % 3,2 % 22,9 % 100,0 %
  *  Herav svensk side 1,3 % 1,1 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % 3,1 % 6,6 % 8,0 % 6,4 % 11,3 % 2,6 % 9,0 % 11,7 % 7,0 % 4,0 % 24,9 % 100,0 %
  *  Herav norsk side 4,3 % 1,0 % 0,0 % 3,2 % 2,7 % 0,1 % 2,3 % 5,0 % 7,4 % 14,0 % 3,4 % 7,8 % 16,9 % 8,6 % 2,5 % 21,0 % 100,0 %
Hele Sverige 1,4 % 0,4 % 0,0 % 1,7 % 1,0 % 1,0 % 7,3 % 7,6 % 5,8 % 11,9 % 2,5 % 14,6 % 14,5 % 5,8 % 5,1 % 19,6 % 100,0 %
Hele Norge 2,7 % 0,2 % 0,7 % 2,5 % 0,8 % 0,4 % 3,9 % 6,6 % 7,1 % 15,1 % 3,1 % 12,7 % 14,2 % 10,5 % 2,0 % 17,6 % 100,0 %

ENDRING SIDEN 1995
Vestre Värmland -23 % -20 % -67 % -29 % -9 % -12 % 3 % -21 % 1 % 2 % 19 % 9 % -4,9 %
Østre Värmland -9 % -59 % 50 % -25 % -30 % -15 % -24 % 26 % 2 % -8 % 17 % -13 % -9,1 %
Karlstadregionen -2 % 28 % 100 % -35 % -4 % -18 % 4 % -16 % 0 % 2 % 1 % 20 % -0,6 %
Hagfors/Munkfors 1 % -7 % -42 % -3 % -23 % 57 % -32 % 15 % -15 % -9 % 30 % -12,4 %
Älvdalen/Malung -2 % -13 % -59 % 7 % -13 % -75 % -62 % -18 % 3 % -2 % -38 % 5 % -7,6 %
Hamarregionen -16 % -22 % -6 % -9 % -15 % -9 % 35 % 1 % 9 % 69 % 4,7 %
Glåmdalen -33 % -28 % 5 % -17 % 300 % 91 % -20 % 19 % 10 % -8 % 96 % 0,6 %
Sør-Østerdal -42 % -5 % 200 % 26 % -1 % -79 % 22 % 6 % 12 % 17 % 2 % 38 % 2,0 %
Nord-Østerdal -35 % -32 % 0 % 26 % 10 % 17 % -45 % 10 % 23 % -7 % 114 % -1,5 %
Øvre Romerike -27 % -29 % 400 % -23 % -23 % -33 % 17 % -9 % 16 % 43 % 264 % 232 % 43,5 %
Indre Østfold -7 % 5 % 42 % -42 % -83 % 18 % -8 % 13 % 19 % 0 % 94 % 6,7 %
Sum Indre Skandinavia-23 % -18 % -12 % -11 % -13 % -20 % 2 % -13 % 11 % 9 % 26 % 45 % 4,2 %
  *  Herav svensk side -13 % -17 % -31 % -29 % -9 % -16 % -3 % -14 % 2 % 0 % -3 % 14 % -4,2 %
  *  Herav norsk side -26 % -20 % 233 % 1 % -15 % -76 % 17 % -11 % 20 % 18 % 60 % 104 % 13,2 %
Hele Sverige -17 % -11 % 29 % -4 % -2 % -10 % 2 % -2 % 6 % 6 % 18 % 38 % 6,6 %
Hele Norge -26 % -16 % -11 % -7 % -9 % -20 % 0 % -8 % 23 % 13 % 10 % 58 % 7,4 %  
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Vedleggstabell 4: Næringsstruktur 2001, kommuner og kommunegrupper  
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Vestre Värmland 704 729 1 207 1033 849 3765 2640 2142 3656 1024 2062 3399 2480 556 9793 35040
Østre Värmland 223 78 6 791 23 356 1395 2161 868 1329 202 834 1543 737 704 4288 15538
Karlstadregionen 544 241 6 772 456 2540 2452 2615 3723 7489 1298 7091 7425 4844 3447 12120 57063
Hagfors/Munkfors 89 71 7 35 78 0 391 1569 420 516 93 601 593 194 85 2076 6818
Älvdalen/Malung 61 264 7 31 218 1 88 745 656 853 507 460 1341 277 130 2205 7844
Hamarregionen 1478 179 0 1807 1265 1 643 1415 2903 5056 962 3557 4501 3453 1014 6865 35099
Glåmdalen 766 401 0 566 1056 4 559 1475 1389 2635 321 1353 2084 1836 499 4742 19686
Sør-Østerdal 434 379 3 355 385 59 157 898 1077 1954 473 752 1563 1966 356 3064 13875
Nord-Østerdal 919 63 1 299 119 0 82 200 476 725 158 511 537 441 170 1703 6404
Øvre Romerike 1175 190 5 584 516 6 1143 1441 2614 5511 2237 3048 11734 2858 896 7714 41672
Indre Østfold 932 91 1 565 170 3 486 1230 1268 2546 304 1046 1904 757 332 3707 15342
Sum Indre Skandinavia 7325 2686 37 6012 5319 3819 11161 16389 17536 32270 7579 21315 36624 19843 8189 58277 254381
  *  Herav svensk side 1621 1383 27 1836 1808 3746 8091 9730 7809 13843 3124 11048 14301 8532 4922 30482 122303
  *  Herav norsk side 5704 1303 10 4176 3511 73 3070 6659 9727 18427 4455 10267 22323 11311 3267 27795 132078
Hele Sverige 57 107 16 908 1 190 68 307 39 053 42 637 297 458 309 073 236 579 487 502 101 964 595 629 592 909 235 471 208 353 800 939 4 091 079
Hele Norge 55 552 4 501 13 548 52 143 15 752 8 976 80 458 137 211 147 462 314 292 64 117 264 337 294 272 217 527 42 327 364 898 2 077 373

1715 Kil 88 25 0 37 113 0 143 287 414 372 57 231 282 44 137 1 135 3 365
1730 Eda 66 31 0 0 74 146 485 346 173 344 101 177 272 58 60 833 3 166
1737 Torsby 59 288 0 60 292 2 238 259 389 550 131 249 659 680 76 1 738 5 670
1760 Storfors 20 2 0 1 2 4 41 287 124 84 10 54 185 22 14 483 1 333
1761 Hammarö 25 19 2 24 0 1 033 11 338 237 352 51 183 216 66 19 1 493 4 069
1762 Munkfors 8 7 0 0 12 0 141 572 90 111 24 62 191 31 15 502 1 766
1763 Forshaga 42 55 0 6 23 224 111 123 179 227 22 211 269 56 73 1 230 2 851
1764 Grums 47 32 2 4 166 1 174 76 63 156 261 28 123 331 68 17 936 3 484
1765 Årjäng 64 50 0 26 86 30 679 161 242 558 66 191 458 98 65 1 072 3 846
1766 Sunne 143 69 0 8 63 404 41 621 407 582 362 301 556 148 95 1 332 5 132
1780 Karlstad 342 110 2 701 154 109 2 111 1 804 2 737 6 277 1 140 6 343 6 327 4 610 3 201 7 326 43 294
1781 Kristinehamn 182 51 5 27 18 352 954 1 286 494 910 116 597 964 657 637 2 443 9 693
1782 Filipstad 21 25 1 763 3 0 400 588 250 335 76 183 394 58 53 1 362 4 512
1783 Hagfors 81 64 7 35 66 0 250 997 330 405 69 539 402 163 70 1 574 5 052
1784 Arvika 135 145 0 95 290 0 1 460 943 580 1 011 260 722 938 918 166 2 844 10 507
1785 Säffle 237 146 1 18 228 267 862 310 351 611 104 422 516 578 94 1 974 6 719
2023 Malung 21 148 1 29 123 1 81 503 370 565 418 275 868 171 67 1 312 4 953
2039 Älvdalen 40 116 6 2 95 0 7 242 286 288 89 185 473 106 63 893 2 891
402 Kongsvinger 143 99 0 69 85 0 320 619 477 1 205 147 852 1 012 1 405 247 1 302 7 982
403 Hamar 328 9 0 236 19 1 84 668 1 277 2 346 463 2 301 2 176 2 191 660 2 192 14 951
412 Ringsaker 659 88 0 1 507 879 0 403 447 1 122 1 848 358 797 1 636 278 169 2 594 12 785
415 Løten 141 27 0 10 92 0 8 43 107 265 71 67 175 81 5 523 1 615
417 Stange 350 55 0 54 275 0 148 257 397 597 70 392 514 903 180 1 556 5 748
418 Nord-Odal 38 30 0 19 22 0 2 111 168 133 39 69 173 37 5 528 1 374
419 Sør-Odal 92 55 0 340 122 4 70 59 212 360 45 112 245 53 63 618 2 450
420 Eidskog 59 51 0 9 85 0 12 282 142 225 17 82 125 47 6 552 1 694
423 Grue 125 71 0 49 199 0 131 90 147 205 38 73 141 34 24 560 1 887
425 Åsnes 190 65 0 65 151 0 14 303 153 393 25 128 264 137 76 844 2 808
426 Våler 119 30 0 15 392 0 10 11 90 114 10 37 124 123 78 338 1 491
427 Elverum 106 156 0 288 100 0 122 834 639 1 228 198 488 845 1 522 225 1 386 8 137
428 Trysil 122 99 0 39 166 6 23 33 222 347 169 130 391 63 71 711 2 592
429 Åmot 43 64 1 6 5 53 9 14 95 199 66 74 171 307 2 444 1 553
430 Stor-Elvdal 67 31 2 17 93 0 2 11 55 124 27 27 108 64 57 326 1 011
432 Rendalen 80 36 1 47 13 0 2 10 52 51 24 27 56 16 0 266 681
434 Engerdal 96 29 0 5 21 0 1 6 66 56 13 33 48 10 1 197 582
436 Tolga 159 6 0 70 2 0 1 8 43 56 8 24 25 42 2 201 647
437 Tynset 234 11 0 93 16 0 7 54 207 428 76 357 322 341 125 531 2 802
438 Alvdal 146 6 0 73 63 0 36 22 66 74 34 21 59 20 38 249 907
439 Folldal 133 3 0 14 3 0 29 41 61 53 14 49 34 10 1 204 649
441 Os 167 1 0 2 22 0 7 65 47 63 2 33 41 12 4 252 718
118 Aremark 30 16 0 6 5 0 2 7 27 32 8 9 32 10 2 147 333
119 Marker 87 22 0 10 46 0 224 56 76 114 14 41 91 48 5 262 1 096
121 Rømskog 2 11 0 0 10 0 0 26 13 7 0 2 14 5 0 54 144
122 Trøgstad 171 5 0 35 17 0 5 37 107 141 5 66 144 89 1 401 1 224
123 Spydeberg 77 13 0 17 62 3 11 128 210 318 27 61 213 19 0 287 1 446
124 Askim 131 5 0 49 3 0 122 541 392 1 000 146 557 741 382 146 1 149 5 364
125 Eidsberg 320 13 0 438 18 0 103 365 238 786 94 240 374 153 153 806 4 101
127 Skiptvet 74 2 0 5 3 0 11 34 115 78 8 23 56 21 21 290 741
138 Hobøl 40 4 1 5 6 0 8 36 90 70 2 47 239 30 4 311 893
221 Aurskog-Høland 123 69 1 41 112 0 177 429 226 560 62 281 593 134 187 970 3 965
226 Sørum 161 3 0 1 7 0 265 118 283 539 20 193 430 268 73 864 3 225
227 Fet 51 0 4 12 0 0 52 385 161 269 9 90 239 145 5 600 2 022
234 Gjerdrum 47 2 0 0 8 0 21 38 110 194 14 36 120 45 5 321 961
235 Ullensaker 261 22 0 203 44 6 96 166 870 2 121 1 732 1 800 8 026 1 136 225 1 530 18 238
236 Nes 254 32 0 44 32 0 306 133 266 672 133 251 862 246 209 1 112 4 552
237 Eidsvoll 146 35 0 273 223 0 221 153 452 920 173 245 984 672 163 1 348 6 008
238 Nannestad 107 2 0 7 13 0 3 15 209 188 25 117 282 148 27 738 1 881
239 Hurdal 25 25 0 3 77 0 2 4 37 48 69 35 198 64 2 231 820  
 
 
 




