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Förord  
  
Sedan hösten 2002 har Karlstads universitet och Østlandsforskning, i samarbete med 
Høgskolen i Hedmark och Høgskolen i Lillehammer, bedrivit ett gemensamt 
forskningssamarbete inom ramen för projektet Omställning och utveckling i Inre 

Skandinavien. Forskare från de olika miljöerna i Norge och Sverige har här samverkat för att 
analysera möjligheter och hinder för utveckling i gränsregionen Inre Skandinavien. Inom 
projektet har ett antal delstudier genomförts, i vissa fall i form av jämförelser mellan de två 
länderna, i andra fall genom studier i respektive land.   
 
Syftet med projektet har varit att genom gränsöverskridande analyser utveckla kunskap om 
centrala utvecklings- och omställningsprocesser i gränsregionen. Huvudfokus har varit att 
göra jämförelse mellan Sverige och Norge, att identifiera likheter och skillnader samt att 
analysera samarbete och hinder för samarbete.  
 
Föreliggande rapport är en redovisning av resultaten från en av delstudierna inom projektet. I 
denna rapport är huvudfokus den offentliga politikens möjligheter och begränsningar när det 
gäller förutsättningarna för regional utveckling. Här identifieras också vilka som är de främsta 
politiska aktörerna för denna utveckling. Framförallt ges här en beskrivning och analys av det 
handlingsutrymme som aktörerna har och vilka resurser och beroendeförhållanden som kan 
stärka respektive begränsa detta handlingsutrymme. Avslutningsvis ges också några 
reflektioner kring möjliga framtida strategier för den regionala utvecklingspolitiken. 
 
Projektet har genomförts med medel från de ingående forskningsinstitutionerna och  EU:s 
gemenskapsinitiativ InterregIIIA. 
 
Det är vår förhoppning att denna rapport ska bidra till en diskussion om på vilket sätt de 
enskilda kommunerna i regionen kan utnyttja sina potentialer för att uppnå utveckling och 
omställning.  
 
Vi vill tacka de personer som ställt upp för intervjuer eller på annat sätt varit behjälpliga 
genom att bistå med dokument, rapporter, protokoll och annat underlagsmaterial och som 
därmed möjliggjort undersökningen och därmed föreliggande rapport. 
 
 
 
Karlstad december 2006 
 
 
Gunnel Forsberg 
Svensk projektledare 
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1 Indre Skandinavia 
  

1.1 Bakgrunn  
Dette er en av mange delrapporter fra prosjektet ”Utvikling og omstilling i grenseregionene” 
som har vært et forskingssamarbeid mellom Karlstads Universitet, Høgskolen i Hedmark, 
Høgskolen i Lillehammer og Østlandsforskning. Hovedprosjektet skal framskaffe ny 
anvendbar kunnskap om sentrale utviklings- og omstillingsprosesser i Indre Skandinavia. 
Hovedfokus er rettet mot betydningen av, og samspillet mellom:  
• Offentlig planlegging og politikk 
• Næringslivets egne drivkrefter, entreprenørskap og foretaksklima 
• Kultur, tradisjoner, identitet og kjønnsrelasjoner.  
 
Hovedprosjektets overordnede mål er å bidra til bedre utvikling i, og økt integrasjon mellom, 
grenseområdene i det Indre Skandinavia.  
 
Tema for det delprosjekt som rapporteres her, er ”Regional utvikling gjennom tretti år - plan, 
politikk og resultater”. Siktemålet med delprosjektet er å analysere den langsiktige 
utviklingen av regionene, i lys av overordnede planer og politikk fra midten av 1960-tallet og 
fram til i dag.  
 
Vårt studieområde er preget av ideer, planer, virkemidler og aktører/roller som har vært 
sentrale i svensk og norsk etterkrigshistorie. Kunnskap fra disse områdene vil derfor ha 
overføringsverdi også til andre områder.  
 
Målet med analysene er å øke kunnskapen om den langsiktige betydning av regional 
planlegging og politikk. Vi har ikke hatt ambisjoner om å måle effekter av virkemidler, tiltak 
og politiske strategier. Det er vanskelig å isolere virkningene av disse satsingene fra andre 
utviklingstrekk i samfunnet. Et sentralt element i analysene er forholdet mellom det lokale og 
det sentrale. Hvilket handlingsrom har de svenske og norske kommunene hatt, og hvordan har 
de utnyttet mulighetene? 
 

 

1.2 Presentasjon av studieområdet – fire kommunepar i Indre   

      Skandinavia 
 

1.2.1 Indre Skandinavia 
 
Det Interreg-området som kalles Indre Skandinavia omfatter 58 kommuner (18 på svensk og 
40 på norsk side) med en samlet befolkning per 1.1.2004 på 640.208.1 Sett under ett har 

                                                
1 Det som her kalles Indre Skandinavia omfatter: 
Vestre Värmland:  Eda, Torsby, Årjäng, Sunne, Arvika, Säffle    
Østre Värmland:   Storfors, Kristinehamn, Filipstad,  
Karlstad regionen:  Kil, Hammarö, Forshaga, Grums, Karlstad     
Hagfors & Munkfors Munkfors, Hagfors        
Älvdalen & Malung: Malung, Älvdalen        
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folketallet økte de siste årene, men det er store forskjeller fra kommune til kommune innen 
Indre Skandinavia.  
 

 
Figur 1.1  Folketallsutvikling 1970-2004. Sverige og Norge og svensk og norsk side av 

”Indre Skandinavia”. Indeks 1970=100. 
 
Folketallet har vokst noe jevnere i Norge enn i Sverige i årene etter 1970. Fra 1995 har 
veksten vært sterkere i Norge enn i Sverige. Sverige hadde 12 prosent flere innbyggere i 2004 
enn i 1970, mens veksten i Norge var på 18 prosent. 
 
Ser vi på Indre Skandinavia, er det større forskjeller mellom Sverige og Norge. Særlig de siste 
8 -10 årene har forskjellene vært store, med sterk nedgang på svensk side og sterk vekst på 
norsk side. Mens de fleste kommuner på svensk side har hatt befolkningsnedgang eller 
nullvekst de senere år, finner vi på norsk side noen områder med sterk befolkningsvekst 
(kommuner nær Oslo og Gardermoen), men også kommuner som har blant landets sterkeste 
nedgang i folketall. Sett under ett, økte folketallet i de norske kommunene med 6.6 prosent (+ 
20.026 personer) fra 1994 til 2004, mens det på svensk side var tilbakegang på 4.6 prosent (- 
13.282 personer) i samme perioden.  
 
Det er store forskjeller i folketallsutviklingen fra kommune til kommune, både på svensk og 
norsk side av grensen. Særlig i grenseområdene er det mange kommuner med langvarig 
nedgang i folketallet. Dette er typiske utkantkommuner, preget av store arealer, spredt 
bosetting, lavt og synkende folketall. Nedgangen i folketallet har, eller hadde, sin bakgrunn i 
næringsstrukturen, der jord- og skogbruk har stått sterkt. I begge disse næringene har 
mekanisering og stordrift redusert behovet for arbeidskraft til en liten brøkdel av hva det var 
                                                                                                                                                   
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  
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for bare 30-40 år siden. Langvarig utflytting har gitt en alderstruktur preget av forgubbing og 
medfølgende lave fødselstall. Med så vidt store fødselsdunderskudd som det man har på 
svensk side og i store deler av Hedmark, er det nødvendig med betydelig netto tilflyting  
framover bare for å opprettholde folketallet på dagens nivå. I disse områdene er det små 
muligheter for dagpendling, og sysselsettingen kan ikke sikres gjennom regionutvidende 
tiltak. Med synkende folketall blir det også vanskelig å gi et tilfredsstillende tilbud av 
offentlige tjenester innen helse, omsorg, utdanning, mm. Befolkningen i den enkelte 
kommune blir i økende grad konsentrert i kommunesenteret, og mange av kommunene har 
problemer med å opprettholde et desentralisert tilbud av tjenester, for eksempel av 
grunnskoler og barnehager. 
 
Endringer i antall arbeidsplasser kan brukes som indikator på næringsutvikling. 
”Arbeidsplasser” svarer til det som i svensk statistikk betegnes ”förvärvsarbetande 

dagbefolkning 16+ efter kommun” og i norsk statistikk betegnes ”sysselsetting etter 

arbeidsstedskommune”. 
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Figur 1.2 Utvikling i antall arbeidsplasser 1986-2003. Indeks 1986=1900 

Kilde: SSB-PANDA og SCB-RAMS  
 
Det var endringer i den svenske statistikken fra 1992 til 1993, som medførte en reduksjon i 
antall registrerte arbeidsplasser på ca. 2.8 prosent på landsbasis. Denne statistikkendringen 
falt sammen med en sterk konjunkturnedgang. Av en total nedgang i arbeidsplasser på 7.5 
prosent nasjonalt, kan ca. 2.8 prosent tilskrives omlegging av statistikken, mens det var en 
reell nedgang på ca. 4.7 prosent. Lavkonjunkturen for ca. 10 år siden var mer langvarig og 
dypere i Sverige enn i Norge. Ser vi på årene 1993-2003, hadde Sverige en sysselsettingsvekst 
på 9.4 prosent, mens veksten i Norge var på 13.0 prosent.  
 
For å få et klarere inntrykk av hvordan arbeidsplassutviklingen har vært i Indre Skandinavia, 
ser vi dette områdets andel av arbeidsplassene i sitt respektive land. 
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Figur 1.3 Indre Skandinavias andel av arbeidsplassene i sine respektive land.  

Indeks 1986=100 
 
 
Ser vi på den svenske delen av Indre Skandinavia, ble andelen av landets arbeidsplasser 
redusert gjennom hele perioden fra 1986 til 2001. Fra 2001 til 2003 var et lite oppsving. På 
norsk side har utviklingen vært mer ujevn. De norske kommunene i Indre Skandinavia økte 
sin andel av landets arbeidsplasser fra 1986-1990, for så å gå inn en sterk nedgangsperiode 
fram til 1998. Med åpningen av hovedflyplassen på Gardermoen ble det et hopp oppover fra 
1997-1998, og en liten vekst i årene etter 1998.  
 
1.2.2 Fire kommunepar. 
I de konkrete case-studiene som utgjør en del av dette arbeidet, har vi valgt åtte 
grensekommuner, fire kommunepar med en svensk og en norsk grensekommune i hvert par.  
 
De fire kommuneparene vi har sett på er: 

• Malung-Trysil 
• Torsby-Åsnes 
• Arvika-Kongsvinger 
• Årjäng-Marker 
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I det følgende presenteres noen tall for utviklingen i folketall og arbeidsplasser i disse åtte 
kommunene.  
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Figur 1.4 Folketall 1951-2004 

 
* 1/1 1963 ble Hof kommune en del av Åsnes. Folketallet i Hof er inkludert i tallene for 1951 og 1960. 

1/1 1969 ble 23 personer overført fra Åsnes til Grue. Det er ikke korrigert for dette i tabellen.  
**          1.1.1964 ble Rødenes og Øymark slått sammen til en kommune - Marker  
*** Gjennom kommunesammenslåinger ble antall kommuner i Sverige redusert fra  2.501 i 1950 til 289 i 

dag. I figuren er det korrigert for sammenslåinger av kommuner i Sverige. 

 
I den vel 50 år lange perioden vi ser på, er det bare Kongsvinger som har hatt vekst i 
folketallet, mens Marker har hatt et stabilt folketall. I de seks andre kommune er folketallet 
redusert. I samme perioden har folketallet både i Sverige og Norge økt sterkt.2 Dette er en 
vekst de åtte grensekommunene ikke har fått del i, jf. figur 1.5.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 I Sverige økte folketallet med 26.5 prosent fra 1951 til 2004 (fra 7 098 740  til 8 977 261). I Norge økte 
folketallet med 39.5 prosent (fra 3 280 296 til 4 577 457) i samme perioden. Med en vekst i folketallet som 
landsgjennomsnittet fra 1951 til 2004, ville eksempelvis Torsby i dag hatt vel 28.000 innbyggere, men har ca. 
13.300. 
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Figur 1.5 Kommunenes andel av landets folketall 1951-2004. Indeks 1951=100 
 
 
Kongsvinger har samme andel av Norges folketall i dag som i 1951. Kommunen hadde en 
sterk vekstperiode på 1970-tallet, for deretter å gå inn i en 25 års periode med stabilt folketall, 
jf. også figur 1.4.  
 
Alle de andre kommunene har hatt en sterk nedgang i andelen av landets folketall. Sterkest 
har nedgangen vært i Torsby, som i løpet av de siste femti årene har fått mer enn halvert sin 
andel av Sveriges folketall. 
 
Arbeidsplassene i de åtte grensekommunene. 
 
Som en indikator for næringsutviklingen i de åtte grensekommunene, ser vi hvordan tallet på 
arbeidsplasser ha endret seg. Endringer i de offisielle statistikkene gjør det vanskelig å få 
lange, sammenhengende tidsserier, jf. kommentaren under figur 1.2. 
 
De to tabellene nedenfor viser våre åtte kommuners andel av de samlede antall arbeidsplasser 
i sine respektive land. Vi ser på perioden 1986-2003, og setter indeksen til 100 for 1986. 
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Figur 1.6 De fire svenske kommunenes andel av Sveriges arbeidsplasser 1986-2003. Indeks 

1986=100 
 

 
Figur 1.7 De fire norske kommunenes andel av Sveriges arbeidsplasser 1986-2003. Indeks 

1986=100 
Næringsstruktur 
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Tabell 1.1 Arbeidsplasser fordelt på hovednæringer 2001. Prosent.  
Kilde: SCB-RAMS og SSB-PANDA. 

  
 Primær-

næringer 
Industri Annen 

privat 
virksomhet 

Stat Fylke/kom Sum 

Torsby 6,1 15,0 34,9 1,3 42,7 100 
Årjäng 3,0 25,5 39,4 1,7 30,4 100 
Arvika 2,7 26,5 33,4 1.6 35,8 100 
Malung 3,4 14,9 50,4 1,4 30,0 100 
Kongsvinger 3,0 13,7 46,3 17,6 19,4 100 
Åsnes 9,1 19,0 34,3 4,9 32,8 100 
Trysil 8,5 10,3 48,6 2,4 30,2 100 
Marker 9,9 30,7 30,7 4,4 24,4 100 
       
Hele Sverige 1,8 18,5 49,2 5,8 24,7 100 
Hele Norge 3,5 14,2 52,2 10,5 19,6 100 
 
Sammenlignet med landsgjennomsnittene har primærnæringene fortsatt en stor andel av 
sysselsettingen i sju av de åtte kommunene. Særlig de tre norske kommunene Åsnes, Trysil og 
Marker, og Torsby på svensk side, har relativt stor andel av sine arbeidsplasser innen 
primærnæringene. Ser vi på industriarbeidsplassene, er det Marker, Arvika og Årjäng som 
utmerker seg med høy andel, mens Trysil ligger i den andre enden av skalaen med bare ti 
prosent av sine arbeidsplasser i industrien. Annen privat virksomhet omfatter all typer 
tjenesteproduksjon, reisleivsnæringen inkludert. Malung og Trysil skårer relativt høyt, nettopp 
på grunn av reiselivsnæringen som begge steder er bygd opp rundt vinterturisme/alpinanlegg. 
Kongsvingers relativt høye andel i ”annen privat virksomhet” har sitt grunnlag i varehandel 
og andre regionsenterfunksjoner. 
 
Kongsvinger har også mange statlige arbeidsplasser, først og fremst knyttet til Statistisk 
sentralbyrås avdeling med vel 200 ansatte og til syskehuset. 
 
Med unntak av Kongsvinger har alle kommuner en stor andel av sine arbeidsplasser i 
kommunal/fylkeskommunal sektor, sett i forhold til landsgjennomsnittet. 
 
Tabell 1.2 viser en mer detaljert oversikt over den næringsmessige fordelingen av 
sysselsettingen. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 20

Tabell 1.2 Arbeidsplasser fordelt på næringer 2001. Prosent. 

Kilde: SCB-RAMS og SSB-PANDA. 
 

Torsby Årjäng Arvika Malung Sverige Norge Kongsvinger Åsnes Trysil Marker

Jordbruk 1,0 1,7 1,3 0,4 1,4 2,7 1,8 6,8 4,7 7,9
Skogbruk 5,1 1,3 1,4 3,0 0,4 0,2 1,2 2,3 3,8 2,0
Fiske mv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Næringsmidler 1,1 0,7 0,9 0,6 1,7 2,5 0,9 2,3 1,5 0,9
Trelast/trevare 5,1 2,2 2,8 2,5 1,0 0,8 1,1 5,4 6,4 4,2
Treforedling 0,0 0,8 0,0 0,0 1,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0

Verkstedindustri 4,2 17,7 13,9 1,6 7,3 3,9 4,0 0,5 0,9 20,4
Annen industri 4,6 4,2 9,0 10,2 7,6 6,6 7,8 10,8 1,3 5,1
Bygg og anlegg 6,9 6,3 5,5 7,5 5,8 7,1 6,0 5,4 8,6 6,9
Varehandel 9,7 14,5 9,6 11,4 11,9 15,1 15,1 14,0 13,4 10,4

Hotell/restaurant 2,3 1,7 2,5 8,4 2,5 3,1 1,8 0,9 6,5 1,3
Forretningsmessige tjene 4,4 5,0 6,9 5,6 14,6 12,7 10,7 4,6 5,0 3,7
Andre private tjenster mv 11,6 11,9 8,9 17,5 14,5 14,2 12,7 9,4 15,1 8,3

Statlig sektor 12,0 2,5 8,7 3,5 5,8 10,5 17,6 4,9 2,4 4,4
Landsting/Fylkeskommu 1,3 1,7 1,6 1,4 5,1 2,0 3,1 2,7 2,7 0,5
Kommuner 30,7 27,9 27,1 26,5 19,6 17,6 16,3 30,1 27,4 23,9

Sum 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
 
 
De viktigste særpreg ved vår kommuner, i forhold til landsgjennomsnittene, er oppsummert i 
tabell 1.3 
 
 
Tabell 1.3 Kommuner som er overrepresentert med arbeidsplasser i ulike næringsgrupper. 
 
Næringsgruppe Kommuner som ligger over landsgjennomsnittet 

Jordbruk Trysil, Åsnes, Marker 
Skogbruk Torsby 
Trelast/trevare Torsby, Åsnes, Trysil, Marker 
Verkstedindustri Årjäng, Arvika 
Varehandel Årjäng 
Hotell og restaurant Malung, Trysil 
Andre private tjenester Malung, Trysil 
Statlig sektor Kongsvinger 
Kommunal sektor Alle, med unntak av Kongsvinger, ligger langt over landsgjennomsnittene 
  
Forretningsmessig 
tjenesteyting 

Alle kommuner, med unntak av Kongsvinger, ligger langt under 
landsgjennomsnittet. Kongsvinger ligger litt lavere enn landsgjennomsnittene 

 
Den svake arbeidsplassutviklingen i våre kommuner skyldes til dels at disse kommunene har 
en næringsstruktur med tungt innslag av næringer i generell sysselsettingsmessig tilbakegang, 
eksempelvis jord- og skogbaserte næringer, og lite av næringer i generell sysselsettingsmessig 
vekst, eksempelvis innen forretningsmessig tjenesteyting. Denne strukturulempen faller 
sammen med at mange av kommunene har hatt en svakere utvikling enn landsgjennomsnittet 
også innenfor de fleste enkeltnæringer, både de i sysselsettingsmessig tilbakegang nasjonalt, 
og i nasjonale vekstnæringer. 
 
På tross av mange felles utviklingstrekk og utfordringer, viser de næringsfordelte 
arbeidsplasstallene at det er også er store forskjeller mellom våre åtte kommuner. 
Primærnæringene og skogbasert industri står sterkt Torsby, Åsnes, Marker og Trysil. Årjäng 
og Arvika har stort innslag av verkstedindustri. Malung og Trysil er reiselivskommuner med 
alpinanlegg som det helt dominerende tilbudet. Kongsvinger har mange statlige 
arbeidsplasser, mens alle kommunene, med unntak av Kongsvinger har høy andel kommunalt 
ansatte, sett i forhold til landsgjennomsnittene. 
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Tabell 1.4 Kommunefakta, fire svenske kommuner. Kilde: SCB 
 
  Malung Torsby Arvika Årjäng Sverige 
Areal km 2  4106 4 189 1659 1417  
Folketall 01.01.05  10 5381 13 086 26 275 9799 9 011 392 
Innbyggere pr km2. 2005  2.6 3.1 16 6.9 20.1?? 
Andel bosatt i tettbygde strøk 2003. 
Prosent  

 
     

Folketall 2004 i forhold til folketall 
1951. Prosent 

 
81 60 85 75 126 

1951 1.8 3.1 4.4 1.8 100 Andel av landets folketall. Prosent.  
2004 1.2 1.5 2.9 1.1 100 

Endring i folketall  01.01.2000-
01.01.2005. Prosent. 

 
- 3.4 - 6.1 - 0.3 0.2  

Andel av befolkningen 0-19 år. 2004  22 22 22 23 24 
Andel av befolkningen 80 år og eldre  7 8 7 7 5 
Uterikes födda. Prosent  5 6 8 14 12 

Kvinner 21 23 28 16 35 Andel av befolkningen med 
”eftergymnasial utbildning”. Prosent Menn 13 13 20 11 29 

Kvinner 174 183 175 155 (01) 189 Medelinkomst 2002. 1000 SEK 
Menn 209 202 225 185 (01) 255 

Valgdeltakelse kommunevalg 2002  78.3 75.4 74.2 69.1  
Kvinnor i kommunfullmäktige. 
Prosent 

 
46 44 43 41  

Kommunfullmäktigval 2002. 
Valresultat i prosent. Fire største 
partier. 

 S   35.2 
V   19.6 
M   15.1 
C   13.3 

S   40.1 
M  20.4 
C   14.8 
V   12.2 

S   45.3 
M 10.7 
Fp 10.6 
C  10.4 

C   41.0 
S    21.4 
Fp    13.7 
M    8.8 

S   36.6 
M  17.2 
Fp  11.3 
C    8.5 
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Tabell 1.5 Kommunefakta, fire norske kommuner. Kilde: SSB 
 
  Marker Kongs- 

vinger 
Åsnes Trysil Norge 

Areal km 2  413 1 037  1 041 3 015 Årbok 
Folketall 01.01.05  3 439 17 279 7 779 6 882  4 606 363 
Innbyggere pr km2. 2005  8.3 16.7 7.5 2.3 14.1 
Andel bosatt i tettbygde strøk 2003. 
Prosent  

 48 69 24 41 77 

Folketall 2004 i forhold til folketall 
1951. Prosent 

 97 139 78 83 140 

1951 1.1 3.8 3.1 2.6 100 Andel av landets folketall. Prosent.  
2004 0.7 3.8 1.7 1.5 100 

Endring i folketall 01.01.2000-
01.01.2005. Prosent. 

 4.2 -0.4 -4.1 -2.7 2.3 

Andel av befolkningen 0-17 år. 2004  22.3 21.1 19.2 20.5 23.6 
Andel av befolkningen 80 år og eldre. 
2004 

 6.3 4.5 7.4 7.1 4.6 

Andel personer med 
innvandrerbakgrunn. 2004 

 5.1 7.4 3.3 4.0 7.6 

Kvinner 12.9 15.9 13.0 12.7 22.5 Andel av befolkningen 16 år og eldre 
med høyere utdanning. 2004. Prosent Menn 10.5 15.7 9.5 11.2 22.1 

Kvinner 171 000 193 100 172 100 167 500 199 500 Bruttoinntekt pr. innbygger 17 år og 
over 2002 Menn 279 800 288 300 253 000 255 600 328 600 
Valgdeltakelse kommunevalg 2003  57.7 55.1 53.3 59.7 59.1 
Prosentandel kvinnelige 
kommunestyrerepresentanter 

 56 30 43 48 35 

Største partier ved kommunevalg 2003  Ap   39.7 
S     29.3 
KrF 19.5 
H     11.4 

Ap  55.1 
SV  19.7 
H    19.5 
FrP 14.2 

Ap       
43.8 
Andre* 
21.2 
FrP       
14.7 
SV        
12.7 

Ap   44.3 
S      
15.3 
FrP   
12.0 
SV    
10.9 

Ap    27.5 
H      18.4 
FrP   16.4 
SV    12.4 

 
 

1.2.3 Pendling 
 
Arbeidspendling er den eneste form for romlig samhandling det finnes lett tilgjengelige data 
for. Mange ser også pendling for den viktigste form for samhandling med tanke på å utvikle 
funksjonelle regioner. For den enkelte person vil pendling ofte ha et stabilt mønster 
(reisetider, reiserute, reisemåte, personer en samhandler med) over lang tid, kanskje mange år. 
Pendling sier noen om den jevne, langvarige og stabile samhandling mellom regioner I tillegg 
er arbeidspendling trolig den form for samhandling som lettest lar seg påvirke gjennom 
offentlig politikk, noe som blant annet illustreres gjennom den svenske politikken for 
”regionförstoring”. I Sverige har regionförstoring, eller regionutvidelse, lenge vært en del av 
regionalpolitikken. Med utbygging av infrastrukturen kan regioner med svak 
sysselsettingsvekst eller med nedgang i sysselsettingen, opprettholde eller øke sitt folketall 
gjennom økt utpendling. Regionutvidelsespolitikken skal bidra til større frikopling mellom 
arbeidssted og bosted.  
 
Tabell 1.6 viser at det lite pendling fra de norske grensekommunene til svenske 
grensekommuner. 44 personer pendlet i 2004 fra Eidskog til Eda, ni personer fra Kongsvinger 
til Eda. Ellers er pendlingstallene små. Det var langt større pendling fra de svenske 
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grensekommunene til kommunene på norsk side. Særlig har kommunene Eda, Torsby, Årjäng 
og Arvika stor pendling til de norske grensekommunene. Vi kan også merke oss at mange 
pendler fra de svenske grensekommunene til Oslo. 
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2 Syfte, teoretisk och metodisk ansats 
 

2.1  Utgångspunkter   
 
Vi kommer att koncentrera oss på förutsättningarna för den regionala utvecklingen i inre 
Skandinavien. I Skandinavien utgörs de främsta politiska operativa aktörerna  av 
kommunerna.   Vi kommer därför att fokusera vårt intresse på den kommunala nivån. 
Bakgrunden till fokuseringen på den kommunala nivån är den perspektivförskjutning som ägt 
rum i Norden under de senaste 40 åren när det gäller regionalpolitikens inriktning och 
karaktär. När regionalpolitiken etablerades på 1960-talet var syftet att avlänka en viss del av 
tillväxten i överhettade regioner till områden med begränsad tillväxt. Genom direkta 
ekonomiska insatser till enskilda företag eller delar av branscher var ambitionen att bättre 
tillvarata underutnyttjade resurser i dessa områden. I dagens regionalpolitik betonar man på 
ett helt annat sätt än tidigare att det är de lokala aktörerna, som politiken vilar på. Eller för att 
citera den senaste svenska regionalpolitiska utredningen: ”Ett övergripande mål för en 
regional tillväxt eller utvecklingspolitik skulle därför kunna vara att skapa förutsättningar för 
väl fungerande lokala arbetsmarknader i alla delar av landet” ( SOU 2000:36 s. 81). 
 
På senare år har uttrycksformerna skiftat. Det finns en tilltagande regional medvetenhet, som 
har tagit sig uttryck i att kommunala organ i allt större utsträckning tagit över ansvaret för 
tillväxt- och utvecklingspolitiken på regional nivå från staten. Denna regionalpolitiska vilja 
har successivt vuxit fram inom ramen för den kommunala självstyrelsen. Dessa strävanden 
bärs upp av lokala och regionala partiföreträdare, på vissa håll med stöd av 
näringslivsorganisationer och andra lokala aktörer. Denna nya inställning hos kommun- och 
landstingspolitiker har sin grund i inställningen att man själv måste bidra till att skapa goda 
förutsättningar för framtida tillväxt och kommunal service. Bakgrunden till dessa förändringar 
– har enligt vissa bedömare - varit olika försöksverksamheter med ändrad regional 
ansvarfördelning, som inleddes 1997. Det visades sig att det faktiskt gick att komma framåt i 
regionfrågan med hjälp av sina nya regionala självstyrelseorgan (Underlag för 
ansvarskommittén, bilaga 3). Handlingsutrymmet inom regionalpolitiken är således betingat 
av kommunernas möjligheter att på ett effektivt sätt stimulera den kommunala och regionala 
tillväxten. Bilden är delvis en annan i Norge 
 
Vid tillämpningen av den s.k. ”Ansvarsreformen” i Norge genomfördes en omfattande 
delegering av olika uppgifter till fylkeskommunerna. På statlig nivå beslutas också i 
fortsättningen resursramarna medan det i större grad är fylkeskommunerna själva som har att 
besluta om prioriteringarna inom ramen för tilldelade medel. Ansvarsreformen  medförde 
också att större intresse kom att ägnas åt ”partnerskapstanken”. Till skillnad från många andra 
europeiska länder har Norge i en relativt liten grad involverat det privata näringslivet i ett 
”förpliktigande partnerskap”.  
 
Till följd av Ansvarsreformen har fylkeskommunerna fått alltfler uppgifter utan att 
handlingsutrymmet för att driva det regionala utvecklingsarbetet  väsentligen har förändrats. 
Arbetet med regionreformen i Norge  jf. St. meld nr 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – 

regional framtid
3, tyder också på att det är förknippat med svårigheter  att få politiskt 

majoritetsstöd för tanken att överföra ökad beslutskompetens från staten till regionerna. 
 
   
                                                
3 Daterat den 8. december 2006. 
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2.2    Syfte och hypoteser 
 

2.2.1  Syfte och frågeställningar 
 

Studien syftar till att kartlägga och analysera olika kommunföreträdares – politiker och 
tjänstemän  – syn på den kommunala och i förekommande fall regionala utvecklingen. Vad 
betyder den statliga styrningen, möjligheter och restriktioner för kommunerna?  Vilka 
regionalpolitiska insatser bedöms vara de viktigaste för kommunerna?  Vilken typ av resurser 
bedöms vara mest angelägna för att kunna stimulera utvecklingen på lokal och regional nivå? 
Vilken typ av motsättningar i kommunen utgör viktiga restriktioner för den kommunala 
utvecklingen? Vad betyder arbetsmarknadens storlek och karaktär för de enskilda kommunens 
omvärldsberoende - beroendet gentemot befintliga förtag i kommunen respektive företag som 
är intresserade av att eventuellt etablera sig i kommunen?  Vilka är förutsättningarna för 
gränskommunerna vad gäller den kommunala självstyrelsen?  
 
Det är kommunföreträdarnas synsätt och upplevda möjligheter och  begränsningar för den 
enskilda kommunen  att kunna agera i olika situationer - för att kunna tillgodose 
medborgarnas behov och önskemål - som står i fokus för intresset. Skälet härtill är att 
”bilden” av verkligheten är fundamental  för beslutsfattarnas bedömningar och ageranden, 
inte primär hur det faktiskt förhåller sig. Ytterst är vi intresserade av att studera 
beslutsfattarnas bedömningar av  kommunens  autonomi  och det  handlingsutrymme som 
föreligger för den enskilda kommunen.  Detta stimulerar i sin tur   kommunens möjligheter att 
kunna påverka sin situation och sin framtida utveckling. Vi betraktar kommunens autonom 
och det kommunala omvärldsberoendet som varandras inverser. 
 
Studien syftar också till att beskriva och analysera regionpolitikens utveckling och 
förändringar de senaste 30 åren i Norge och i Sverige, särskilt med fokus på gränsregionen 
mellan de båda länderna. Vilka likheter och skillnader kan urskiljas vad gäller politikens 
inriktning och konsekvenser på båda sidor nationsgränsen? 
 
 

2.2.2   Hypoteser 
 

Även om det inte är fråga om en hypotesprövande studie i egentlig mening är vi intresserade 
av att ställa följande hypoteser, som vi bedömt intressanta att ”pröva” relevansen av i den här 
studien. Vilka påståenden kommer att verifieras och vilka kommer att falsifieras? 
 

¤  Små kommuner (i glesbygd) har i förhållande till sin omgivning mindre handlingsutrymme 
och därmed mindre påverkansmöjligheter än vad befolkningsmässigt större kommuner har. 
 

• Genomgående har gränskommunerna – oavsett storlek -  relativt få kontakter med 
grannkommunen tvärs över nationsgränsen jämfört med grannkommunerna i det egna 
landet. 

 
• De svenska kommunerna har i relation till statsmakterna större handlingsutrymme än 

vad motsvarande kommuner storleksmässigt sett  har i Norge.  
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• I små kommuner är lyhördheten och  förankringen av de politiska besluten bättre, 
vilket medför att legitimiteten för det politiska agerandet är starkare. 

 
• Inte bara materiella resurser utan immateriella resurser har stor betydelse för 

kommunernas möjligheter att hantera framtida utmaningar.  
 

• De rumsliga / geografiska konflikterna på kommunal nivå betyder i dag mer än de 
partipolitiska motsättningarna inom den enskilda  kommunen. (Konflikter i en 
kommun utgör normalt en restriktion för kommunens möjligheter att kunna agera 
kraftfullt d.v.s. att bättre kunna slå vakt om den kommunala självstyrelse.) 

 
• Omvärlsberoendet för den enskilda kommunen ökar, när kommunen inte ingår i en 

med grannkommunerna gemensam lokal arbetsmarknad.  
 
 

2.3  Teoretisk ansats 
 

2.3.1  Resursberoendeansatsen 
 

På den interorganisatoriska nivån är flera olika infallsvinklar möjliga när det gäller att 
beskriva karaktären av organisationernas relationer. I den här studien kommer vi att välja 
resursberoendeansatsen. Valet av ansats motiveras av vårt empiriska undersökningsobjekt, 
samspelet mellan olika aktörer på kommunal och regional nivå. Det är en mycket 
resursintensiv verksamhet med krav på stora insatser av materiell och immateriell natur från 
de inbegripna aktörernas sida. Resursinnehavet och framförallt kontrollen av 
resursanvändningen, har därför stor betydelse, när man skall studera de olika aktörernas roll 
och agerande i olika kommunala sammanhang. Differentieringen av olika funktioner inom 
olika kommunala verksamheter ställer dessutom stora krav på specifika resurser, kompetenser 
och utvecklade kommunikationer. Detta påverkar i sin tur beroendeförhållandet och ökar 
sårbarheten aktörerna emellan. Resursberoendeansatsen ter sig därför ändamålsenlig att 
tillämpa i det här sammanhanget. 
  
Resursberoendeteorin omfattar antaganden, hypoteser, typer av olika resurser och begrepp om 
utformningen och vidmakthållandet av relationer och bindningar organisationer emellan.4  I 
teorin betonas resurskontrollens betydelse för förståelsen av sådana bindningar. 
Utgångspunkten är att alla organisationer är beroende av vissa fundamentala, kritiska 

resurser för sin överlevnad. För att överleva måste organisationer typ kommuner ha någon 
form av stöd från omgivningen. De är därför i varierande grad beroende av att omgivningen 
bidrar med resurser av olika slag.5   Resursknappheten för en kommun är bl.a. avhängig 
vilken funktion denna har i samspelet med övriga  aktörer i omgivningen. Resursernas 
begränsning leder i sin tur till konkurrens om dessa, vilket i sin tur leder till ökad osäkerhet 
och behov av kontroll. Kommunerna kommer därför – i olika omfattning – att reagera på hot 

                                                
4 Redovisningen av den teoretiska ansatsen i det här kapitlet bygger i huvudsak på framställningen i Sundin 
1997.  
 
5  Förenklat uttryckt kan man därför säga att den enskilda kommunen eller regionen är stark och inflytelserik i 
den utsträckning den kan kontrollera resurser som andra aktörer behöver samtidigt som man kan reducera det 

egna beroendet av andra aktörers resurser (Provan et al. 1980).   
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om minskade eller uteblivna resurser. Utifrån detta perspektiv kan man betrakta det 
interorganisatoriska nätverket som en struktur bestående av maktberoende relationer.  
 
Sammanfattningsvis kommer vi utifrån ett resursberoendeperspektiv att analysera 
kommunens roll och handlingsutrymme i relation till berörda aktörer i omgivningen. Det 
kommunala handlingsutrymmet påverkas av flera relationer. Det gäller bl.a. relationerna till 
staten, regionen, grannkommunerna och aktörer på lokal nivå t.ex. banker och företagare.   I 
den här undersökningen har vi dock valt att koncentrera intresset på samspelet mellan region 
och kommun samt aktörer på lokal nivå.  
 
 

2.3.2  Relationernas karaktär skapar olika beroendeförhållanden 
 
Resursberoendet mellan två eller flera organisationer kan beskrivas på flera sätt. En variant är 
att beskriva beroendet i termer av de erhållna resursernas relativa värde för mottagaren. En 
annan infallsvinkel är att studera i vilken utsträckning de erhållna resurserna är utbytbara 
(Hanf & Scharpf eds. 1978). Utifrån dessa perspektiv kan man studera vilka relationer, som är 
ömsesidiga respektive ensidiga.    
 
All varaktig interaktion mellan organisationer bygger på någon form av utbyte mellan 
samtliga berörda parter. Om en av parterna inte har något utbyte upphör relationen. Men den 
behöver inte vara symmetrisk. Utifrån denna utgångspunkt redovisar Scharpf (1978 s.356) 
följande exempel på principiella beroendeförhållanden (fig. 2.1).  
 
Tabell 2.1 Olika typer av beroendeförhållanden 
 

  A’S BEROENDE AV B 
  STARKT SVAGT 
 
B’S BEROENDE 
AV A 

 
STARKT 

SYMMETRISKT 
BEROENDE 

ASYMMETRISKT 
BEROENDE 

  
SVAGT 

ASYMMETRISKT 
BEROENDE 

SYMMETRISKT 
BEROENDE 
 

 

 
Om vi betraktar relationen mellan två parter A och B erhåller vi olika typer av 
beroendeförhållanden. Förutsättningarna för en samordning organisationerna emellan är goda 
när det föreligger ett ömsesidigt beroende, medan intresset för samordning sannolikt är lågt 
när det motsatta förhållandet råder. Är det fråga om ensidiga beroendeförhållanden är det 
”intäkter och kostnader” för parterna, som blir avgörande för eventuellt samarbete (fig 2.1).  
 
Även om A’s beroende av B endast är svagt kan man av det skälet inte tala om ett ensidigt 
beroendeförhållande. Det är alltid mer eller mindre ömsesidiga beroendeförhållanden som 
råder. Det är därför mer ändamålsenligt att tala om ett ”väsentligen asymmetriskt” 
beroendeförhållande. I analogi härmed finner vi det inte adekvat att – som Scharpf gör – tala 
om ett ömsesidigt oberoende när två aktörer egentligen istället är svagt beroende av varandra. 
Vi talar hellre om ett ”försumbart symmetriskt” beroendeförhållande, då ett visst 
beroendeförhållande faktiskt ändå föreligger. Vår utgångspunkt är vidare att 
beroendeförhållandena mellan berörda aktörer kan skifta över tid. De föreslagna termerna 
speglar på ett mer relevant sätt tänkbara beroendeförhållanden. Vi erhåller figur 2.1. 
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Beroenderelationerna kan också beskrivas utifrån mottagarens perspektiv. Vilket relativt 
värde har omgivningens resurser för den ”mottagande” organisationen? Vilka 
ersättningsmöjligheter föreligger? Utifrån kombinationen av dessa två variabler erhåller vi 
följande fyrfältstabell (fig 2.2 se nedan). Med denna ansats som utgångspunkt kan man 
identifiera, jämföra och diskutera olika beroendeförhållanden.    
   
Tabell 2.2 Omfattningen av beroendeförhållanden 

 
 
 
 
           

 
 
 

 

2.3.3 Olika typer av resurser 
 
Tillgången till och användningen av olika typer av resurser förutsätts ha betydelse för 
aktörernas möjligheter att kunna agera i ett interorganisatoriskt nätverk. Möjligheter till 
aktiviteter, inflytande och framgång för enskilda aktörer antas bero på de resurser som kan 
mobiliseras i samspelet mellan t.ex. region - kommun. Begreppet resurser är därför centralt i 
den kommande analysen.  
         
Resursbegreppet har dock ett vidsträckt användningsområde med flera skiftande dimensioner. 
Vi begränsar oss här till att skilja på kritiska resurser och övriga basresurser. Med basresurser 
avser vi de totala resurser, som en aktör t.ex. en kommun innehar.   Det gäller såväl 
immateriella som materiella resurser i en kommun. Det kan gälla kommunens geografiska 
läge, naturresurser, arbetslivets kultur och tradition, befintlig yrkestradition och kompetens, 
ekonomiska resurser etc.   Det är de resurser, som den enskilda kommunen i samspelet med 
omgivningen tillskapat under årens lopp och som knappast ändras från dag till dag. Vi 
betraktar därför en kommuns basresurser i en viss situation som en given storhet.   
 
 En del av de situationsbetingade resurserna kommer vi att betrakta som kritiska. De kritiska 
resurserna definierar vi enligt följande. De är utslagsgivande, då de är mycket önskvärda och 
attraktiva vid ett givet tillfälle, samtidigt som de inte är utbytbara, alternativt att de är 
svåråtkomliga. Dessa resurser är fundamentala för en organisations framtid och överlevnad. 
De har karaktären av ”spjutspetsresurser”. Detsamma gäller de tilläggsresurser, som en 
organisation disponerar i förhållande till tidigare resurser. För att exemplifiera betydelsen av 
den här typen av resurser behöver vi inte gå längre än till utbildningssamhällets krav och 
önskemål om resursförstärkning och en ökad kompetensuppbyggnad. Den främsta betydelsen 
av dessa resurser ligger i möjligheterna till strategiskt agerande och förändring av 
organisationen och dess verksamhet inför framtida krav. De aktörer, som kontrollerar den här 
typen av resurser, har stora möjligheter till inflytande. Betydelsen av att kontrollera denna 
kategori av resurser är således att dessa medel – till skillnad från de reguljära – inte i förväg är 
intecknade och betraktas som ”låsta” för redan givna ändamål. Därtill kommer att betydelsen 
av resursinnehavet är situationsbetingad. I en given situation kan det utgöra en viktig faktor 
för den enskilda aktörens aktionsutrymme, medan det i en helt annan situation inte är relevant 
och påverkar därmed inte handlingsutrymmet. 
 

  BETYDELSEN AV RESURSER 
  STOR LITEN 
 
ERSÄTTNINGS- 
MÖJLIGHETER 

 
LITEN 

STORT 
BEROENDE 

LITET 
BEROENDE 

  
STOR 

LITET 
BEROENDE 

  
OBEROENDE 
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Övriga basresurser betraktar vi som  icke-kritiska. Vi utgår också ifrån att resursernas karaktär 
kan ändras över tid, från att t.ex. ha varit reguljära till att i ett givet skede bli kritiska och 
tvärtom.  Vi kommer att återkomma till  denna teoretiska ansats när vi skall analysera det 
empiriska underlaget, som redovisas i kap 8. Teorin kommer då att fungera som en form av 
analysverktyg.  Analys och därpå följande slutsatser i kapitel 8 och 9 utgör således en syntes 
av teori och empiri i studien.       
 

 

2.3.4  Centrala begrepp 
 
Primärt för den regionala utvecklingen är med vilken kraft kommunerna kan förändras och 
utvecklas. Det är i sin tur beroende på förändringsbenägenhet och faktisk förmåga att få till 
stånd förändringar. I vilken utsträckning har kommunen möjligheter att ta initiativ och kunna 
agera alternativt i vilken omfattning är det fråga om en reaktion på initiativ som andra aktörer 
tagit?  De möjligheter som en kommun idag har att genomföra de önskemål och krav som 
medborgarna givit uttryck för är avhängigt dels interna förhållanden, dels avhängigt 
kommunens externa villkor.  
 
Med interna förhållanden avses de förutsättningar som gäller för medborgarna att kunna 
påverka kommunens beslutsfattande. De gäller således i vilken grad beslutsfattandet förankras 
hos medborgarna, annorlunda uttryckt hur lyhörda politikerna är för de synpunkter som 
väljarna framför. Avgörande interna faktorer kan grupperas i tre kategorier   
 

• rättsliga förhållanden i form av bl.a. formell beslutskapacitet och formella 
beslutsrestriktioner. Utfärdandet av tvingande föreskrifter, myndighetsutövning etc. 

• det politiska systemets handlingskraft (legitimitet, stabilitet och organisering bl.a. 
förvaltningsorganisation) 

• materiella och immateriella förhållanden i form av ekonomiska resurser, kompetens 
samt  kultur (i vid mening) och traditioner. 

 
Sammantaget påverkar de interna förhållandena i hög grad  med vilken legitimitet och kraft 
som de kommunala politikerna kan agera gentemot externa aktörer vid t.ex. förhandlingar och 
vid agerandet i gemensamma projekt. 
 
 Med  externa villkor  avses de yttre omständigheter, som kommunen har att  beakta när man 
fattar sina beslut. Hur är omvärlden beskaffad för att  kommunen skall kunna  tillgodose 
medborgarnas önskemål? Vilka möjligheter och restriktioner föreligger? Även de externa 
faktorerna kan med fördel grupperas i tre kategorier enligt ovan. Samhällets konstitution kan 
ses som en uppsättning regler, som bl.a. anger vilka resurser som skall uppfattas som legitima 
i olika sammanhang. Samhället regleras av ett antal institutioner. Den inbördes relationen dem 
emellan är grundläggande för att kunna analysera och förstå maktstrukturen i samhället. I 
studien kommer därför olika rättsliga förhållanden i form av bl.a. kommunallagens och 
speciallagstiftningens möjligheter och restriktioner enligt gällande lagstiftning och praxis att 
studeras. Särskilt intressant är detta med tanke på att ramlagstiftningen ökat och den statliga 
detaljregleringen minskat. Samtidigt har EU.s regelorienterade synsätt fått ett allt starkare 
genomslag  i Norden.  Hur har det påverkat relationerna kommunerna emellan, mellan 
kommun och näringsliv och relationerna över riksgränsen. Vad har det betytt för det 
kommunala handlingsutrymmet  och för den regionala utvecklingen i Norge och i Sverige? 
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Den viktigaste politiska betingelsen för den kommunala handlingsförmågan är principen om 
den kommunala självstyrelsen, vilket förenklat uttryckt innebär att kommunen själv 
bestämmer över sina gemensamma angelägenheter och verksamhetsområden.  Det 
kommunala handlingsutrymmet är bl.a. avhängigt den legitimitet, som den folkliga 
förankringen ger. Annorlunda uttryckt. En väl fungerande kommunal demokrati kan ses som 
en strategisk resurs för att möjliggöra mobilisering och lokal förankring, vilket ökar 
legitimiteten i det kommunala agerandet samtidigt som den kommunala självstyrelsen 
förstärks.  
Den kommunala politiska självständigheten måste också betraktas inom ramen för det 
politiska systemets helhet, d.v.s. i relation till andra kommuner, politiska regionala aktörer, 
staten, näringslivet och organisationerna samt internationella aktörer. Den politiska kulturen 
och de politiska traditionerna får inte heller förbigås.  
 
Materiella och immateriella förhållanden i form av ekonomiska resurser och kompetens är 
centrala för varje kommun. Förutom den kommunalekonomiska situationen (inkl. statsbidrag 
och skatteutjämningsbidrag etc.) omfattas också kommunens näringsgeografiska betingelser, 
näringslivsstruktur, befolkningens sammansättning och utbildningsnivå och kompetens, 
kontaktnät och nätverksuppbyggnad  etc. av denna kategori.  En intressant aspekt i 
sammanhanget är också på vilket sätt den kommunala organisationen har förändrats för att 
kunna fullgöra sina uppgifter och inte minst för att kunna ”hantera” omgivningens utmaningar 
och krav. På vilket sätt finns omgivningen ”inbyggd” i den kommunala organisationen? 
Normer och värderingar tenderar inte alltid att strikt följa politiska eller administrativa 
gränser! De influerar mer eller mindre hela samhället och skiftar över tid.   
I detta sammanhang betyder därför den politiska kulturen och de traditioner som  är och har 
varit förhärskande i kommunen/regionen  mycket. Det påverkar bl.a. de visioner man har för 
bygdens utveckling, förändringsbenägenheten och tron på möjligheterna att kunna påverka sin 
situation.  Det är centralt att beakta dessa förhållanden då förhandlingsekonomin – d.v.s. 
samspelet mellan offentliga och privata aktörer - spelar en stor roll för utvecklingen  i dagens 
samhälle. 
 
Vi kommer genomgående i studien - så lång möjligt – särskilt uppmärksamma 
gränsproblematiken. Den politiska verksamheten i form av idéer, planer, olika beslut och 
ställningstaganden kommer att  relateras till ”gränslandets” specifika villkor. Vi kommer  
m.a.o. att  förhålla oss till den verksamhet  och den kommunikation ”över gränsen”, som 
påverkat utvecklingen i området. Intressant är bl.a. att se i vilken utsträckning gränsen 
fungerat som en ”resurs” resp. ett hinder för kommunernas och regionens utveckling.     

   

2.4  Metodologisk ansats 
 

Undersökningen kommer att genomföras i form av en deskriptiv fallstudie med en explorativ 
ansats. Vi kommer att  kartlägga och analysera  situationen i de aktuella kommunerna utifrån 
de politiska villkor som gäller idag för att kunna påverka tillväxt och   framtida utveckling. Vi 
har ambitionen att kunna peka på ett antal väsentliga aspekter som har spelat och fortfarande 
spelar en betydande roll för att kunna förklara och förstå den aktuella situationen i 
kommunen. Empirin vilar på två fundament, dels litteratur- och dokumentstudier, dels 
intervjuer med de ledande företrädarna (politiker och tjänstemän) för de aktuella 
kommunerna. 
 
Vi har gjort  följande urval av kommuner: fyra i Norge och fyra jämförbara i Sverige utifrån 
principen om ”most-simular”. Samtliga åtta kommuner ligger i anslutning till gränsen: 
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Malung-Trysil, Torsby-Åsnes, Arvika-Kongsvinger samt Årjäng-Marker. I övrigt hänvisar vi 
till kapitel 1.Vi har genomfört  ett antal intervjuer. Intervjuerna har genomförts med 
kommunstyrelsens ordförande respektive ordförer, oppositionsledaren respektive 
opositionsledere    samt med kommunchefen respektive rådmann  i varje kommun. 
Härigenom har vi fått en samlad bild av kommunledningens syn på olika politiska 
frågeställningar. Det har också varit en tillgång att få oppositionsledarens syn, vilken  många 
gånger skiljt sig från  övriga befattningshavares bedömningar  
 
Vid sidan av dessa fältstudier har vi använt oss av litteraturstudier och 
dokumentationsanalyser. Det gäller företrädesvis underlaget för kapitlet om regionalpolitikens 
förändringar under de senaste 30 åren. Bortsett från denna del av rapporten har vi valt att 
koncentrera oss på händelseutvecklingen under det senaste decenniet, då tidshorisonten för de 
intervjuade i de flesta fall är begränsade till denna tidsrymd.  
 
Intervjupersonernas utsagor utgör det centrala underlaget i kartläggningsarbetet. 
Valet av intervjuundersökning framför en enkätstudie motiveras av den komplexitet, som 
gäller de frågor som kommer att ställas. Det kan vidare komma att krävas förtydliganden och 
kompletterande följfrågor, etc. 
 
Den här typen av intervjuer – informantintervjuer – som ibland går under beteckningen    
”centralt placerade källor”, är inriktade på individernas föreställningar och uppfattningar i 
frågor som är centrala för studien. Det viktiga är att få ta del av deras  tankevärld rörande 
frågor som stundtals kan vara politiskt kontroversiella. Det medför också att samtalet kan vara 
mer eller mindre känsligt för intervjupersonen i sitt kommande arbete. För att få så uppriktiga 
svar som möjligt och därmed få ett värdefullt empiriskt underlag för studien, har vi valt att 
inte uttryckligen precisera vem som sagt vad i en given situation.  
 
När det gäller analysen av intervjuer gäller frågan om hur stor tonvikt som ska läggas på, vad 
som sägs  respektive vem som säger vad. Esaiasson m.fl. (2004) skiljer på en idécentral eller 
en aktörscentral analys? Vid en idécentral ansats är undersökaren främst intresserad av att 
kunna säga något om vilka synsätt som kan urskiljas och hur dessa kan  kategoriseras. Vid  en 
aktörscentral analys koncentreras intresset på vem som för fram vissa idéer. Finns det tex 
likheter alternativt skillnader mellan olika aktörskategorier, till exempel mellan företrädare för 
olika politiska block, mellan politiker/tjänstemän, m.fl.  
I föreliggande studie har vi valt  en kombination av dessa två olika ansatser beroende på vilket 
studieområde vi fokuserar på.  
  
Semistrukturerade frågor kommer att användas, då det skall finnas utrymme för den 
intervjuade att beskriva hur vederbörande själv uppfattat och tolkat den aktuella situationen. 
Det innebär per definition att det blir fråga om ett öppet förhållningssätt. Respondenten avgör 
själv – till skillnad från en mer  förhandsdefinierad svarsmodell – vad som är centralt att ta 
fasta på vid besvarandet av frågeställningen.  
Självfallet är vi medvetna om de intervjuareffekter, som kan förekomma vid den här typen av 
frågeundersökningar. Oönskade effekter i samband med intervjuer gäller samspelet mellan 
den som intervjuar och den som skall besvara frågorna. Det kan t.ex. röra sig om omedveten 
alternativt medveten påverkan  av intervjuaren – t.ex. i form av signaler utifrån kroppsspråket 
- gentemot respondenten. Det kan också gälla det motsatta, nämligen att den tillfrågade ger de 
svar som vederbörande tror att intervjuaren förväntar sig få. Stundtals kan vara fråga om 
subtiliteter som inte enkelt låter sig identifieras. Det centrala är dock att man är medveten om 
den här problematiken.  
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3 Regionalpolitikens förändringar utifrån ett                                  
Värmländskt perspektiv 
 

3.1  Introduktion 
 
Regionalpolitikens förändringar i Sverige har varit påtagliga från början av 1960-
talet till början av 2000-talet. Innan dess kan man inte tala om ett eget 
politikområde.  Regionalpolitikens fokus har skiftat över tiden. Medel och idéer 
om lösningar har varierat, varför man kan tala om olika ”epoker”.  Det har i sin tur 
fått konsekvenser för den regionala utvecklingen och för länsplaneringen i olika 
delar av vårt land. Vi kommer i den här studien att koncentrera oss på några 
viktiga direkta och indirekta effekter på den regionala nivån, företrädesvis vad 
som gäller Värmland och vilka effekter det kan ha fått för gränsområdena mellan 
Akershus,  Hedmarks Fylke och Värmlands län.  
 
Regionalpolitik innebär per definition att politiken är relaterad till den rumsliga 
dimensionen. De olika förutsättningar i landets skiftande regioner utgjorde 
utgångspunkterna. De var på den lokala och regionala nivån som politiken och 
marknaden som styrsystem ”möttes” med de konsekvenser det fick i olika delar av 
landet. Bakgrunden till regionalpolitikens tillkomst som separat politikområde står 
att finna i att många politiker från olika regioner runt om i landet kunde identifiera 
och konstatera att de regionala problemen var likartade (Back & Eriksson 1988 s. 
272). Ambitionen med politiken var inledningsvis att lindra de konsekvenser, som 
uppstått i anslutning till de strukturomvandlingar som samhället successivt 
genomgick under efterkrigstiden.  
 
 

3.2   Regionalpolitiken under 1960-talet 
 

Den moderna regionalpolitiken etablerades i början av 1960-talet. Innan dess 
saknades en uttalad regionalpolitiska målsättning från statsmakternas sida. 
Utflyttningen från landsbygden i  kombination med storstädernas snabba tillväxt 
skapade såväl glesbygdsproblem som svårigheter i tillväxtområdena. Initiativet till 
den  aktiva lokaliseringspolitiken med start 1964 får ses i detta perspektiv. 
Ambitionen var att med hjälp av olika former för företagsstöd stimulerar industrin 
i regioner, där arbetskraften var ofullständigt utnyttjad. Formerna för stödet 
varierade; lån och lånegarantier, flyttnings- och utbildningsbidrag för rekrytering 
av kompetent arbetskraft, investeringsbidrag etc. Det statliga företagsstödet skulle 
inriktas på vissa stödområden d.v.s. ett antal begränsade orter. Det var således inte 
fråga om att få till stånd några mer radikala förändringar av den  pågående 
urbaniseringen.  Ambitionen var att begränsa takten i urbaniseringsprocessen inom 
ramen för det ekonomiska framåtskridandet (Prop. 1964:62). 
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3.3    Regionalpolitik och samhällsplanering under 1970-talet 
 

3.3.1  Ökad samhällsplanering 
 

I  början på 1970-talet höjdes de politiska ambitionerna. Den aktiva 
lokaliseringspolitiken vidgades och övergick till att fungera som  
”Regionalpolitik”. Trots detta utgjorde  fortfarande olika former av 
lokaliseringsmedel viktiga komponenter i politiken. Det fanns vid den här tiden 
också en ökad tilltro till politikens och samhällsplaneringens möjligheter att 
påverka och styra samhällsutvecklingen. Ambitionen var att flytta fram politikens 
positioner som styrsystem på marknadens bekostnad. Det främsta uttrycket härför 
var dels en fysisk riksplan, dels regionalpolitiska handlingsprogram (Prop. 
1972:111). 
 
Det fanns under den här tiden ”en stark tro på rationell och nationellt 
sammanhållen planering. Central regionalpolitik och statlig länsplanering var bara 
ett utslag av samhällets (statens) planeringsambitioner” (B Dahlgren 1995 s. 17). 
Det är i det här perspektivet man skall se länsplaneringen under 1970-talet. Den 
var dels en del av lokaliseringspolitiken, dels en del av den ovannämnda vidgade 
synen på samhällsplaneringens roll. Regionalpolitiken betraktades som ett 
”tvärgående” politikområde, som omfattade och hade beröringspunkter med 
flertalet andra politikområden. Åtgärdskatalogen var därför omfattande. 
Tillväxtproblematiken var inte som under 1960-talet i fokus för intresset. Istället 
var det välfärdens fördelning som var det centrala. Länsstyrelserna skulle med 
stöd av länsplaneringen skapa förutsättningar för en väl fungerande struktur av 
offentlig service. Regionalpolitikens skulle utvecklas till att bli en välfärdspolitik 
för hela landet. Annorlunda uttryckt. Villkoren skulle vara likartade oavsett vilken 
region man bodde i (SOU 2000: 87 bilaga 7). 
 
I Värmland upprättades ”länsplaner” 1970,1974 och 1980. Ambitionerna var 
långtgående  – särskilt i de två förstnämnda – vad gäller sysselsättning, 
näringslivsutveckling, befolkningsutveckling, infrastruktur etc. ”Länsplan 80 hade 
en delvis annan karaktär och var utformad med mera ödmjuka förtecken” ( B. 
Dahlgren 2004). Vilka blev de mer långtgående effekterna av denna planering? 
Förutom övertron på planeringen som ett fungerande styrinstrument pekar 
Dahlgren på bristen på  verktyg för att förändra förutsättningar för regionens 
utveckling. Däremot resulterade arbetet i kunskapsöversikter samtidigt som idéer 
och visioner  växte fram ur arbetsprocessen. Utlokaliseringen av statlig 
verksamhet och en ökad decentralisering av den högre utbildningen i landet kan 
ses i detta perspektiv.    
 
Länsplaneringen kan också ses som ett försök att komma in i den stora 
regionalpolitiken. Det kunde bl.a. gälla  politikområden  som 
arbetsmarknadspolitik, kommunikationer och utbildningsfrågor. Föreställningen 
om betydelsen av det planmässiga samhällsbyggandet visade sig vara livskraftigt 
även under 1970-talet.6 

                                                
6 Synsättet förstärktes av den ”radikala rationalismens” tankar. I den moderna välfärdsstaten karakteriseras den 
offentliga politiken av långsiktigt, övergripande och systematiskt tänkande. Samhällsproblemen betraktas ”i sin 
helhet” och åtgärdas med en hel arsenal av metoder såsom flerårsplanering, framtidsstudier, program-
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Utfallet av detta planeringsarbete blev ganska begränsat i vårt land (SOU 2000: 87 
bilaga 7). Erfarenheterna från Värmland visades sig härvidlag inte utgöra något 
undantag.  Förslagen i länsplaneringen fick i många delar av landet närmast 
formen av önskemål riktade till regeringen eller centrala verk”.7 
 
 
3.3.2    Decentralisering av statlig verksamhet 
  
 Den  renodlat största regionalpolitiska satsningen under 1970-talet var  
omlokaliseringen av statliga verk – bl.a. ett antal ämbetsverk. Dessa utflyttningar 
från Stockholm genomfördes i två omgångar, 1971 och 1974. Omlokaliseringarna 
riktades   i huvudsak till de orter som tidigare pekats ut som storstadsalternativ. 
För Värmlands vidkommande var det myndigheter inom försvaret som flyttade till 
Karlstad. Det gällde bl.a. Värnpliktsverket, Försvarets Sjukvårdsstyrelse, Statens 
Räddningsverk, Försvarets Civilförvaltning, Försvarets Materielverk, Försvarets 
Datacentral och delar av Försvarets Forskningsanstalt. Utlokaliseringen av statliga 
ämbetsverk kom att betyda mycket för Karlstad kommun och Värmland vad gäller 
sysselsättning, kompetensförstärkning och utvecklingsmöjligheter. 8 Genom olika 
samarbeten  med kommuner och näringsliv i länet och med Högskolan i Karlstad / 
Karlstads universitet har kompetensen i regionen förstärkts. Inom exempelvis 
området ”Riskhantering och samhällssäkerhet” har Statens Räddningsverk och 
Karlstads universitet utvecklat ett samarbete inom såväl forskningsområdet som 
inom utbildningsområdet i form av grundutbildning och magisterutbildning.  
 
 
3.3.3   Högskolan i Karlstad – en högskola för hela Värmland 
 

Etableringen av regionala högskolor har av många bedöms  som de kanske 
viktigast regionala satsningarna under regionalpolitikens korta historia. 1977 års 
högskolereform var i hög grad en organisatorisk reform med ambitionen att skapa 
en enhetlig högskola. Det gällde att få till stånd en ny organisation med förändrat 
                                                                                                                                                   
budgetering, kostnads-intäktsanalys och utvärderingar. Med nya effektiva analys-, planerings- och 
styrningsmetoder skulle utvecklingen styras inom allt fler samhällsområden. Det var de stora programmens tid 
(Wittrock & Lindström 1984 s.11 ff). Inom bostadssektorn kan miljonprogrammet under 1960- och 70-talet ses i 
detta perspektiv. 
 
7  Planbegreppet har under lång tid varit starkt förknippat med socialismens och socialdemokratins tankevärld. 
Det utgjorde ett centralt instrument i den politiska styrningen. I och med  Sovjetunionens och kommunismens 
sammanbrott fick marknaden som styrsystem en renässans och plan-begreppet fick en motsvarande reducerad 
funktion. Det finns dock tecken på att förnyad användning av planbegreppet. Det gäller bl.a. övergripande   
”innovationsplaner” som skall utgöra grunden för en väl fungerande innovationsutbyggnad och 
välfärdsutveckling. Dessa planer har dock inte den rationalistiska framtoning och övertro på planeringens 
välsignelse, som gällde under 1960- och 70–talet. Man beaktar på ett helt annat sätt den komplexitet och 
osäkerhet som råder i ett samhälle som skall tackla globaliseringens utmaningar ( Peter Arbo, ”Plan” nr 2/2004, 
Tidskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling).   
 
8 För att få en överblick kan det tilläggas att de viktigaste statliga förvaltningsmyndigheterna på regional nivå i 
Sverige och Norge var följande år 2000 ( Källa: Sandberg, S & Ståhlberg Nordisk regionalförvaltning i 
förändring. Åbo 2000.): 
Sverige: 21 länsstyrelser, 21 länsarbetsnämnder, 21 polismyndigheter, 11 regionala enheter inom skolverket, 6 
regionala enheter inom socialstyrelsen. 
Norge: 18 fylkesmannaämbeten, 18 statens utbildningskontor, 18 fylkesläkarämbeten, och 19 fylkesarbetskontor. 
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anslagssystem, studieorganisation, antagningsregler, behörighetskrav, lokalisering 
etc. Men bakom dessa konkreta förändringar låg ideologiska och 
utbildningspolitiska ställningstaganden. Det fanns demokratiska ambitioner, en i 
förhållande till samhället öppen högskola, öka samhällsinflytandet över den högre 
utbildningen, att möjliggöra för nya studerandegrupper att börja studera inom den 
högre utbildningen, en ökad decentralisering genom  att geografiskt  bättre sprida 
den högre utbildningen över landet etc.  
 
Det fanns ett motstånd från starka etablerade  intressenters sida  mot att reformen 
fullt ut skulle genomföras. Det gällde många professorer och andra akademiska 
lärare vid universiteten och de tekniska högskolorna, ledande kretsar inom 
näringslivet och inom de borgerliga partierna med undantag för centerpartiet, m.fl. 
I Karlstad och i Värmland rådde det däremot ett mycket positivt klimat till 
implementeringen av intentionerna i 1977 års reform. I Värmland ställde de 
externa intressenterna upp på ett aktivt sätt. Det gällde bl.a. Länsstyrelsen, 
Landstinget, Karlstad kommun och övriga berörda kommuner. Den nya högskolan 
uppfattades som en angelägenhet för hela regionen (Andersson, L. & Hidén, B. 
2002 sid. 34-35)! 
 
 

3.4   Krispolitiken 1975-85 
 
 Oljekrisen i kombination med den internationella lågkonjunkturen medförde att 
landet - som är känsligt för exportstörningar – drabbades av en kraftig 
konjunktursvacka under 1970-talet.  Konjunkturnedgången i kombination med en 
fortskridande strukturomvandling, medförde att det fanns problem med att   skilja 
på sysselsättningsproblem från regionala problem. 
Detta ledde till att sysselsättningspolitiken och regionalpolitiken alltmer 
kom att glida samman. Även om politikområdena kom att integreras var 
Länsarbetsnämnden (LAN) fortfarande den ekonomiskt sett starkaste myndigheten 
på regional nivå och länsarbetsnämndsdirektören var därför den främste politiska 
aktören inom det offentliga området på den regionala nivån  (SOU 2000:87, 
Rapport 7). 
  
 

3.4.1   Konsekvenser av den förda politiken 
 
ERU9 kunde i sin utvärdering konstatera att de regionalpolitiska insatserna 
koncentrerats till ett antal begränsade orter och projekt samt att spridningseffekten 
varit begränsad. I förhållande till de industripolitiska satsningarna var effekterna 
av den förda regionalpolitiken blygsam. Det förtjänar också att påpekas att det 
industripolitiska stödet var betydligt större. Ofta var dessa insatser mer 
spektakulära och det politiska stödet var i motsvarande grad mer tydligt. Det var i 
samband med lokala kriser och hot om företagsnedläggningar som krävde snabba 
insatser. Stundtals var det fråga om mer kortsiktiga insatser på långsiktighetens 
bekostnad. ”Någon särskild statlig strukturpolitik har aldrig  funnits utan 

åtgärderna har oftast improviserats fram” (SOU 2000:87 s.63).  Om nu 
industripolitiken hade en mer selektiv karaktär borde regionalpolitiken vara av 

                                                
9 ERU står för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. 
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mer generell karaktär och av mer långsiktig natur. Samtidigt kunde konstateras att 
strukturproblemen hade en tydlig lokal och regional karaktär. Det talade för att i 
större utsträckning decentralisera ansvaret i dessa frågor till den regionala nivån. 
Det var centrala slutsatser som drogs och som kom att påverka den framtida 
regionalpolitiken i vårt land. 
 
 

3.5    1980-talet; en jämnare välfärdsfördelning 
  
 Med en ökad decentralisering kom länsstyrelserna att få en mer central roll i det 
regionala utvecklingsarbetet. Med hjälp av nya resurser fick man ökade 
möjligheter att påverka och stimulera utvecklingen i olika delar av regionen.  En 
rad lokala projekt i olika delar i landet gavs olika former av stöd för att underlätta 
skilda utvecklingsinsatser. Det gällde att ”upptäcka” potentiella 
utvecklingsmöjligheter när det gamla industrisamhället var på väg att ersättas av 
kunskaps- och tjänstesamhället.  
 
Till följd decentraliseringen ökade utrymmet för regionala beslut. Det tydligaste 
uttrycket för detta var ökningen av länsanslaget för regionala utvecklingsinsatser. 
Länsanslaget omfattar tre olika insatser, lokaliseringsbidrag till företag, 
glesbygdsstöd samt projektmedel. Totalt tilldelades Värmlands län 540 miljoner 
kronor under 1980-talet för dessa tre ändamål (Länsstyrelsen i Värmlands län, 
1991 sid. 13). 160 miljoner av dessa har avsatts till industriföretag för etablering 
och utvidgning av verksamheten. Lokaliseringsbidraget beräknas ha medverkat till 
en sysselsättningsökning på ca 2000 arbetstillfällen under 1980-talet. 
Glesbygdstödet har haft en mångsidig inriktning mot kommersiell och samhällelig 
service. Mångfald och småskalighet har varit vägledande. Projektmedlen liksom 
glesbygdstödet har medfört betydande förnyelse av utvecklingsarbetet. 
Geografiskt har de regionalpolitiska insatserna koncentrerats till stödområdet. En 
stor andel av medlen har därför gått till Malung och  Torsby kommun. I det senare 
fallet är det främst  Branäsprojektet som fått ekonomiskt stöd. Därutöver har 
Bergsslagskommunerna på grund av de strukturproblem som gruv- och 
stålindustrin drabbades av, erhållit betydande stöd och resurser.  
 
Parallellt med ökade decentraliseringsambitioner ägde en  nyorientering rum, en 
vidgning av begreppet regionalpolitik. Innebörden var en utökning av 
kompetensområdet. Den politik som normalt brukande betraktas utifrån ett 
sektorsperspektiv, kom att ses som viktiga medel i den regionala utvecklingen. 
Man hade kommit till insikt om att de resurser som kunde ha strategisk betydelse 
för den regionala utvecklingen inte kunde begränsas till den ”lilla 
regionalpolitiken”. Skulle de regionalpolitiska målen kunna uppnås måste   
helhetsaspekten – regionen i sin helhet - prioriteras upp också inom 
sektorspolitiken. Annorlunda uttryckt. En del av det sektorspolitiska tänkandet 
måste integreras inom ramen för det regionalpolitiska synsättet.  Man brukar tala 
om en övergång från den ”lilla” till den ”stora” regionalpolitiken ( SOU 1989:55). 
Fungerande regioner i samspel, om man så vill. Ett exempel härpå utgörs av det 
ökade intresset för utbildning, forskning och teknikspridning.  
 
Innovationspolitik  och teknikspridning  fick som sagt ett uppsving och hamnade i 
fokus. Många lokala och regionala initiativ till teknikspridning togs. Runt om i 
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landet bildades olika resurs- och teknikcentra. Så också i Värmland.10   Ett 15-tal 
centra bildades i provinsen Värmland. Några exempel: Hagfors Tooling Center 
AB (verktygsteknik), Svetscentrum, Munkfors, Sågverkscentrum Skoghall i 
Hammarö (sågverksteknik) och Teknikcentrum Årjäng (Verkstadsteknik).      
 

Som ett av de första länen i landet bildades Värmlands FoU-Råd i början av 1980-
talet i form av en stiftelse. Stiftarna utgjordes av landstinget, länsstyrelsen, 
handelskammaren, utvecklingsfonden  samt av Karlstad kommun. Dessutom var 
högskolan i Karlstad representerad i Rådet. En del av verksamheten var kopplad 
till högskolan till vilken man lokalmässigt var knuten. Inom ramen för Rådet 
introducerades senare idén om ett företagshotell i anslutning till Högskolan, vilket 
döptes till Hjärnbruket. Hjärnbruket övergick senare  i Stiftelsen INOVA som 
byggde upp ett  nätverk mellan dåvarande högskolan och regionens näringsliv. 
Ambitionen var att stimulerar forskning, innovationer och affärsutveckling.   
INOVA bedriver idag en aktiv och framgångsrik verksamhet i direkt anslutning 
till Karlstads universitet. 
 
 
3.5.1    Regionala projekt 
 

Även satsningen på olika typer av lokala och regionala projekt skall ses i 
skärningspunkten mellan ökade decentraliseringsambitioner och en ökad 
integration mellan sektorspolitiken och de regionalpolitiska ambitionerna.11 
Projektinriktningarna varierade t.ex. projekt för konkret problemlösning. Det 
gällde att stimulera den kreativitet och det nytänkande som fanns på lokal nivå för 
att kunna ta tag i de problem som uppstått lokalt och regionalt. I andra fall kunde 
det röra sig om regionala projekt som skulle kunna fungera som ”smörjmedel” för 
att kunna realisera några av de förslag som redovisats i länsprogrammen. I andra 
fall kunde ambitionen med projektet vara att öka regionens resurser genom att 
erhålla statliga pengar eller att stimulera externa investerare att satsa på den egna 
regionen. Ett exempel på projekt var  ”Värmlandsgården”, där affärsidén var att 
genom gemensam marknadsföring och försäljning satsa på lokalt producerade 
livsmedel av hög kvalitet.  
 
Effekten av de olika projekten på lokal och regional nivå och eventuella 
spridningseffekter till omgivande regioner låter sig inte enkelt fastställas. Att 
utfallen varierat är lika självklart som intetsägande. Att projektsättning legat i 
tiden och varit vanliga samt att bevekelsegrunderna varierat vet vi alla. En fördel 
med projektet som arbetsform har varit möjligheterna till en kortvarig 
kraftsamling för att lösa och hantera uppkomna problem. En uppenbar svaghet har 
– som vi ser det - varit bristen på ”mottagare” i den ordinarie linjeorganisationen 
när väl projektresultatet förelegat.  
 
 

 

                                                
10   Se bl.a. ” I 90-talets kölvatten. Tillbakatitt för framtida bruk”. Länsstyrelsen i Värmland 1991.   
 
11 Regionalpolitiken har även tidigare ofta haft karaktären av en lokal mobilisering ”underifrån” snarare än att 
det skulle vara fråga om någon central styrning ”uppifrån” (Hjern 2000 ).   
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3.5.2    Sammanfattning 
 
Låt oss sammanfatta den regionalpolitiska utvecklingen så här långt. På grund av 
jordbrukets strukturrationalisering under 1960-talet satsades stora resurser på 
flyttning av arbetskraft, från glesbygd till expansiva områden. Samtidigt skulle 
industri och företag spridas och arbetstillfällen skapas i det s.k. stödområdet. Det 
var uppifrån-perspektivet som dominerade, en stark tilltro till en nationell 
sammanhållen planering (Se fig. 3.1 nedan ur Dahlgren 1995 s. 17). Mot detta 
skall ställas ”nerifrån-perspektivet”, som blev tydligare under 1980-talet. 
Regionalpolitiken decentraliserades och konkretiserades. De lokala perspektivet 
fick ökad betydelse och man tillvaratog bättre de lokala möjligheterna. Bengt 
Dahlgren, planeringsdirektör vid länsstyrelsen i Värmland, sammanfattar den 
regionalpolitiska utvecklingen i nedanstående figur. 

 
Fig. 3.1 
Den regionalpolitiska pendeln – från planer(ing) till utveckling(sarbete) 

Källa: Bengt Dahlgren, ”Om utveckling i stora drag och av små platser”, 1995 s. 
17.  
 
 

3.6    1990-talet; Svensk regionalpolitik och EU 
     
Att beskriva den regionalpolitiska verksamheten under  ett helt decennium med 
några rader låter sig inte enkelt göras  Under 1990-talet kom marknaden som 
styrsystem att få en allt starkare ställning. Politiken som styrinstrument minskade i 
motsvarande grad. Marknadens olika ansikten fick en allt större betydelse för de 
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flesta medborgarna i samhället. Under det här decenniet myntades begreppet ”den 
nya ekonomin” och ekonomismen fick en allt starkare ställning i vår vardag. 
Avregleringar, ökad konkurrens och krav på ökad flexibilitet blev alltmer 
påtagligt.  Växande entreprenörskap tillhör också bilden. Den generella 
välfärdspolitiken kom att omprövas samtidigt som vi kom Europa närmare. 
Globaliseringen blev alltmer uppenbar och fick nya förtecken.    
 
Utmärkande för den ”nya” regionalpolitiken under 1990-talet var också en 
omorientering från en fördelningspolitik som koncentrerades på det egna 
territoriet. Det gällde att fördela resurserna så rättvist som möjligt – ”territoriell 
solidaritet” om man så vill (Lindström, B 1997). Ambitionen blev i stället att söka 
påverka och förändra förutsättningarna för regional tillväxt. I stället för att primärt 
satsa på utjämning inom och mellan regioner så innebar den nya politiken en 
strävan mot tillväxt och förnyelse. Man talar om det regionala utvecklingskapitalet 
som görs inom en rad politikområden (prop 1997/98: 62). Satsningarna skulle 
göras inom samtliga regioner i landet även i tillväxtområden. Det gällde inte att 
minska skillnaderna mellan olika regioner utan att tillvarata de skillnader som 
fanns mellan olika delar av landet, en utvecklingspolitik som benämndes 
Regionpolitik  (SOU 1997:13).     
 
Den regionala utvecklingen påverkas av hur olika aktörer och  resurser inom 
skilda politikområden och sektorer kan samordnas och koordineras. För att 
markera betydelsen av delaktighet, förankring och gemensamt ansvar har 
begreppet ”partnerskap” kommit att bli allt centralare. Som begrepp är det ett 90-
talsfenomen. I realiteten är det inget nytt. Gemensamma insatser i form av 
erfarenhetsutbyte, samarbete och samverkan i gemensamma projekt har funnits 
under lång tid. Det har varit ett naturligt sätt för människan att praktiskt hantera 
olika gemensamma utmaningar. I partnerskapets grundfilosofi ligger att var och en 
deltar på sina egna premisser, d.v.s.  utifrån de resurser och den kompetens man 
själv besitter. Utifrån  ett värmländskt perspektiv kan man därför se 
Värmlandsrådets12 tillkomst som ett uttryck för dessa grundtankar. Med 
utgångspunkt från samverkan och gemensamma insatser kan ett mervärde skapas. 
Värmlandsrådet spelade under senare delen av 1990-talet en central roll i arbetet 
med att få till stånd regionala tillväxtavtal.13 Ambitionen var att få fram en 
gemensam övergripande strategi för det regionala utvecklingsarbetet i länet  
(Länsstyrelsen i Värmland 2002). 
 

 

3.6.1 Regionalpolitik på regional och lokal nivå: 
 Länsanslaget samt konsekvenserna av EU inträdet. 

 

Som framgår ovan manifesteras den lilla regionalpolitiken  i det s.k. Länsanslaget. 
Anslaget  (inklusive företagsstöd beviljade av NUTEK) omfattade under 1990-
talet totalt ca 1,400 miljoner för Värmlands del. Av dessa medel avsattes ca 1,090 
miljoner  till olika former av företagsstöd. Det gäller såväl sysselsättningsbidrag 

                                                
12 I Värmlandsrådet var landstinget, kommunförbundet, Karlstads kommun m.fl.  representerade. 
Landshövdingen har fungerat som ordf.  Olika arbetsgrupper - med olika sammansättning beroende på uppgifter 
som skall lösas - har svarat för det operativa arbetet. 
 
13 Sedermera omdöpt till Regionala tillväxtprogram, RTP. Se nedan! 
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för nyanställningar som stöd till investeringar och stöd till  olika  småföretagare. 
Flertalet av dessa går som stödinsatser  till    den värmländska landsbygden. Det 
gäller bl.a. stöd till lanthandeln och till kommersiell service i glesbygden. 
Projektmedlen avsätts för att stödja innovativa idéer – att stimulera till ett 
nytänkande, vilket utgör ett viktigt instrument i det lokala och regionala 
utvecklingsarbetet.  
  

Sveriges inträde 1995 i den Europeiska Unionen har - vid sidan av globaliseringen 
- på ett mycket påtagligt sätt påverkat regionalpolitiken i vårt land. 
Regionalpolitiken är som eget politikområde av ganska sent datum inom det 
europeiska samarbetets ram. Det var först i slutet av 1980-talet när den 
gemensamma strukturpolitiken introducerades som ett komplement till den inre 
marknaden som vi kan tala om en gemensam regionalpolitisk ambition.   I 
samband med medlemskapet blev också Sverige en av aktörerna i 
strukturpolitiken inom EU.  Betydande resurser kom på detta sätt att tillföras 
regionalpolitiken - medel som Sverige i egenskap av nettofinansiär - varit med om 
att bidra med. En förutsättning för att EU-medlen ska få användas är - som bekant 
- att de kompletteras med en motsvarande nationell medfinansiering. 
 

Vilka konsekvenser har EU:s strukturpolitik fått för Sverige? Flera aspekter måste 
beaktas. ” EU har naturligtvis påverkat det praktiska arbetet på regional nivå. 
Dock mer till formen än till innehållet. Planeringsarbetet utgjorde inte ett nytt eller 
främmande inslag i det regionala arbetet. Planera hade man gjort förut. 
Skillnaderna är formella. Kommissionens krav på enhetliga programdokument 
överträffar vida vad den svenska regeringen åstadkom under 1970-talets planering 
eller 1990-talets strategier” (SOU 2000:87 Rapport 7, sid. 154.). Det omfattande 
ansökningsförfarandet i kombination med den komplexa beslutsorganisationen har 
enligt många bedömare varit krävande. Särskilt som återrapporteringskraven och 
uppföljningsarbetet varit betydande. Icke desto mindre  är många av den 
uppfattningen  att EU inneburit en förbättring med sina krav på program med en 
tydligare struktur av projektverksamheten .  
 
Förenklat uttryckt skulle man kunna sammanfatta regionalpolitikens utveckling - 
utifrån ett värmländskt perspektiv - från 1970-talet till 1990-talet med följande 
kärnfulla formulering: ”1970-talet karakteriserades av mycket plan men lite 
verktyg. Under 1990-talet var det däremot mycket verktyg och lite plan” (B. 
Dahlgren 2004). 
 
Men allt har inte medfört en tydligare struktur – särskilt för de regioner och län 
som omfattats av samtliga  program som t.ex. Värmlands län har gjort. Här finns 
Mål 2 Bergslagen, 3 och 4, Mål 5b västra Sverige samt Interreg.  
 
 

3.6.2   Det regionala utvecklingsarbetet i Värmland under 1990-talet.  
  Några synpunkter och erfarenheter 
 

Regionalpolitikens regionala och lokala effekter är naturligtvis centrala, även om 
de konkreta konsekvenserna kan vara svåra att bedöma och värdera. Det gäller inte 
minst inom tjänstesektorn. Länsstyrelsen i Värmlands tog 2002 initiativet till en 
lägesbeskrivning av 1990-talets Värmland för att få en bild av vad olika 
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utvecklingssatsningar och insatser betytt för länet och dess befolkning. (Se 
Länsstyrelsen i Värmland  2002 sid. 41-43). Nedan redovisas i punktform bl.a. 
några exempel på synpunkter och erfarenheter från rapporten. 
 

• Betydelsen av Högskolan i Karlstad/Karlstads universitet är uppenbar. Det 
gäller inte minst det ökade samarbetet med offentliga institutioner, företag 
& näringsliv samt organisationer och föreningar av skilda slag. 

 
• En ökad samverkan mellan kommunala utbildningssatsningar och enskilda 

företag bedöms som viktiga för den lokala kompetensutvecklingen. 
BrobyGrafiska  i Sunne kommun utgör ett gott exempel på hur en sådan 
samverkan kan påverka och utforma den lokala profilen.  

 
• Satsningarna inom skogsindustrin och ambitionen att profilera Värmland 

som Sveriges skogsindustriella centrum blev påtagligt under 1990-talet. 
Stora investeringar och satsningar har gjorts inom branschen. Detsamma 
gäller inom den skogsindustriella forskningen.  

 
• Inom besöksnäringen och upplevelseindustrin har stora satsningar gjorts. 

Investeringarna  i Sunne (konferens och kultur), Torsby (vintersport) och 
Arvika (musikfestivalen och Rackstadsmuseet) utgör goda exempel härpå. 

 
• Inom infrastrukturområdet pekar man på den nya länsflygplatsen i 

Karlstad, flygplatserna i Hagfors och Torsby och deras betydelse för 
näringslivets utveckling. Detsamma gäller satsningarna på 
järnvägstrafiken. Det gäller såväl Värmlandsbanan som Bergslagsbanan 
och den s.k. Nykroppatriangeln. Behovet av väl fungerande 
kommunikationer betonas kraftfullt. Det gäller inte endast tåg- och 
flygtrafiken utan också väg- och sjötrafiken.  

 
• Frågan om Värmlands framtida storregionala tillhörighet redovisas också i 

rapporten. Värmland har ett alltför perifert läge i förhållande Västra 
Götalands geografiska position samtidigt som det inte funnits något 
naturligt och tydligt samarbete österut – med Örebro län och Mälardalen. 
Samarbetet med Dalarna har bl.a. begränsats av  bristande 
kommunikationsmöjligheter. Samarbetet och framtida 
samarbetsmöjligheter med Hedmarks fylke och Osloregionen i Norge 
föreligger däremot vara av intresse.    

 
• Det känns därför naturligt att avsluta med några ord om det gränsregionala 

samarbetet mellan Norge och Sverige. Ett bland flera andra initiativ under 
årens lopp har varit det s.k. ARKO-samarbetet, vilket primärt står för 
Arvika och Kongsvingerregionen. Det är sju norska och fyra svenska 
kommuner som omfattas av detta samarbete.14 Ambitionen är att 
tillsammans utveckla regionen och få den att fungera som en ”mötesplats” 
över gränsen. Genom ökad tillväxt skall sysselsättningen och bosättningen 
förstärkas (www.arko-s.com).  Näringslivsfrågor i form av teknik- och 

                                                
14  Dessa kommuner är Arvika, Eda , Sunne, Torby, Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sör-Odal,  
   Våler och Åsnes. 
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kompetensutveckling, gemensamt kapacitetsutveckling, marknadsföring 
etc. blir därför centrala. Ett exempel härpå  utgörs av projektet ”Trä utan 
gränser” (2003), som drivs av Arvika och Kongsvinger kommun 
tillsammans. Fungerande kommunikationer är också mycket viktiga. Det 
gäller inte minst gränsöverskridande sådana.15   

 
 

3.7    2000-talet: en regional utvecklingspolitik  
 
Till grund för nedanstående redovisning ligger den Regionalpolitiska utredningens 
slutbetänkande, SOU 2000:87. Två utgångspunkter för de övergripande målen för 
regionalpolitiken är följande: dels åtgärder med syftet att skapa förutsättningar 
tillväxt i alla  delar av landet, dels åtgärder for att kunna åstadkomma en rimlig 
fördelning av välståndet mellan olika regioner. Det är således fundamenten för all 
politik – tillväxt och fördelning – som skall utgöra utgångspunkten för 2000-talets 
regionalpolitik. De politikområden som kommer att fungera som medel för att 
uppnå dessa mål är regional strukturpolitik, regional stimulanspolitik och regional 
välfärdspolitik, 
 
Den regionala strukturpolitiken syftar till att stimulera tillväxt och utveckling. Det 
gäller främst att kunna skapa ett sektorsövergripande arbetssätt för att härigenom 
få till stånd en bättre regional anpassning.16 För att detta skall vara möjligt måste 
regionalpolitiken i större omfattning än tidigare bedrivas i decentraliserade former. 
Tillväxtpolitiken måste också kompletteras med mer kortsiktiga och flexibla 
insatser för att möjliggöra en snabb anpassning till aktuella förändringar. Det kan 
t.ex. gälla att pröva nya idéer, metoder eller angreppssätt på befintliga problem, 
stödja nytt entreprenörskap etc. Den regionala stimulanspolitiken är därför till sin 
karaktär mer process- och projektinriktad än vad den mer långsiktigt verkande 
strukturpolitiken syftar till. Den regionala välfärdspolitiken slutligen syftar till att 
”garantera alla medborgare en grundläggande välfärd och rimlig tillgång till 
samhällsservice, oaktat tillväxt och utvecklingsförutsättningar” (sid. 19). Det 
främsta instrumentet för den här politiken är en omfördelning av resurser mellan 
individer och grupper i samhället. Det finns också  geografiska 
omfördelningssystem t.ex. i form av det kommunala skatteutjämningssystemet  
Det är naturligtvis inte möjligt eller önskvärt att dra några skarpa gränser mellan 
dessa olika politikområden i det praktiska arbetet. 
 
I prop. 2001/02:4  ”En politik för tillväxt och livskraft för hela landet” föreslås ett 
nytt politikområde, ”Regional utvecklingspolitik”. (Det nya politikområdet ersätter 
de  tidigare politikområdena ”Regionalpolitik” och ”Regional näringspolitik.) 
Ambitionen är att söka få till stånd en sammanhållen politik för samtliga delar av 
landet samtidigt som man anpassar sig till de regionala skillnader och 
förutsättningar som föreligger, för att härigenom kunna tillgodogöra sig de 
samlade effekterna av den förda politiken inom skilda sektorsområden. 
Annorlunda uttryckt: det gäller att finna former så att bl.a. starka 
                                                
15 I övrigt hänvisar vi till Leena Hagsmos omfattande kartläggning av det gränsregionala samarbetet mellan   
   Värmland och Norge (2004). 
 
16  Jämför diskussionen i kapitel 6 och 8. 
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sektorsintressenter ”drar åt samma håll”. En kraftsamling där en betydande andel 
av  statligt regionalt kapital koordineras i samspel med privata aktörers satsningar 
kan medföra betydande regionala effekter.  Samverkan som begrepp skall således 
betraktas som  nyckelordet, då det ofta finns starka samband och påtagliga 
beroendeförhållanden  mellan olika politikområden.17 Det kommer inte minst till 
uttryck på regional och lokal nivå, där genomförandet av den statligt beslutade 
politiken integreras i gemensamma satsningar och åtaganden.  
 
Hur har utfallet blivit i Värmland för denna regionalpolitiska strategi? I likhet med 
övriga delar i landet är det främsta verktyget för samverkan mellan berörda aktörer 
det så kallade ”Regionala tillväxtprogrammet, RTP. 18 Den centrala mötesplatsen 
har varit ”Partnerskap Värmland”, där företrädare för offentlig och privat sektor 
deltagit. Ambitionen har varit att skapa gynnsamma förutsättningar för samverkan 
parterna emellan i form av informations- och erfarenhetsutbyte. Inom olika 
samhällssektorer har ytterligare ett antal grupperingar med liknande 
sammansättning av företrädare för olika offentliga och privata intressenter 
etablerats. Det gäller bl.a. ett ”Kompetensråd”, en grupp som hanterar 
”Infrastrukturfrågor”, en annan som täcker ”Integrationsområdet” etc. Även om 
varje kommun, myndighet, företag m.fl. formellt sett själv fattar sina beslut så 
beaktar man i allt större uträckning möjligheterna till samverkan. Skälen är många 
härtill. Man gör samordningsvinster. Det ligger i linje med statsmakternas 
intentioner som det kommer till uttryck i regleringsbrev och instruktioner. Beslut i 
linje med RTP:s anda stärker dessutom legitimiteten  i agerandet, etc. (Dahlgren 
2005). 
 
Samtidigt måste vi vara medvetna om att det finns intressen som vill förstärka 
sektorerna handlingsutrymme och inflytande genom att få till stånd en ökad 
centralisering.  Det finns förslag om ett mer enhetligt AMS 
(Arbetsmarknadsstyrelsen) genom att Länsarbetsnämndernas myndighetsstatus i 
de olika länen  omvandlas och övergår till en myndighet för hela landet, d.v.s. 
AMS skulle i så fall utgöra den enda ”självständiga” myndigheten inom 
verksamhetsområdet med motsvarande vidgning av aktionsutrymmet som följd. 
Handlingsutrymmet minskar i motsvarande grad för Länsarbetsnämnderna. 
Motsvarande utveckling har ägt rum inom försvaret och inom försäkringskassans 
ansvarsområde. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
17  Se vidare diskussionen i kapitel 8.3. 
 
18  Utgångspunkten för Regionalt utvecklingsprogram var regeringens uppdrag från 2002. Region Värmland och 
Länsstyrelsen i Värmland  har ansvarat för samordningen av arbetet. Värmlandsrådets arbetsgrupp (VRAG) har 
fungerat som styrgrupp  och kan betraktas som en informellt nätverk . Bland aktörerna i detta märks 
Länsstyrelsen i Värmland, Region Värmland, Landstinget i Värmland, Karlstads kommun, Handelskammaren 
och Karlstads universitet.   
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3.8    Sammanfattning: bedömningar av konsekvenserna av  
         regionalpolitiken under 30 år samt framtida möjligheter 
 
Vilka har de främsta konsekvenserna blivit av det regionalpolitiska arbetet på 
länsnivå? Det är självfallet en omöjlig fråga att besvara. Den sammanlagda 
effekten av vad som är att betrakta som regionalpolitik i förhållande till övrig 
politik låter sig inte enkelt urskiljas. Det finns en grundläggande motsättning i de 
regionalpolitiska satsningarna där ambitionen är att få till stånd en så hög tillväxt 
som möjligt samtidigt som satsningen sker i miljöer med begränsade resurser, 
kompetenser och aktörer som samspelar med varandra. Genomförda studier och 
utvärderingar vittnar om att tillväxten gynnas av koncentration, d.v.s. när 
företagen är samlokaliserade. Dessa agglomerationsfördelar bygger på ett nära 
samspel mellan närhet och tillgänglighet, interaktion och socialt kapital, 
värderingar och synsätt, befintlig kultur och affärsmässiga normer. Regional 
utveckling är en komplex process och alla parametrar som är avgörande för 
tillväxtens omfattning är inte alltid möjliga att påverka genom politiska 
prioriteringar och insatser. Därför uteblir inte sällan den förväntade positiva 
tillväxteffekten vid den här typen av satsningar trots alla goda intentioner (Helene 
Norberg, utredare vid Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, DN Debatt 
1999-09-30).19 
 
 Låt oss därför istället omformulera frågan och i stället fundera på vad som i störst 
utsträckning kommit att påverka den regionala utvecklingen i vårt land. En 
intressant studie som gjorts i det här sammanhanget är  ”Regionalpolitiken  i 
praktiken – ett länsperspektiv” (SOU 2000:87 Rapport 7). Rapporten baserar sig 
på den samlade erfarenhet som fanns att tillgå på ett tiotal länsstyrelser. I flera fall 
fanns det planeringsdirektörer, näringslivsexperter, handläggare m.fl. med gedigen 
erfarenhet av arbetet med regionala utvecklingsfrågor sedan slutet av 1960-talet. 
Det svar som utredningen landade i kan sammanfattas på följande sätt: .  
 
”De ur regional synpunkt kanske viktigaste politiska reformerna kan knappast (vår 
kurs.) ses som utflöde av det regionalpolitiska arbetet i praktiken -------  Den 
kommunala skatteutjämningen i kombination med den kommunala 
serviceexplosionen och den generella socialpolitiken och arbetsmarknadspolitiken 
har gjort att levnadsstandarden varierar obetydligt mellan olika delar av landet. 
För de enskilda individernas del har denna del av den regionala 
utjämningspolitiken haft avgörande betydelse. Inte heller den renodlat största 
regionalpolitiska satsningen under 1970-talet, omlokaliseringen av statliga verk, 
kan ses som effekt av länsplanering och länsprogram även om önskemål i den 
riktningen hade framförts i vissa länsprogram. Det samma kan sägas om 
näringsministerns beslut 25 år senare att försöka omlokalisera statlig verksamhet 
till orter som drabbats av regementsneddragningar. 1970-talets omlokaliseringar 
riktades dock i huvudsak till orter som tidigare pekats ut som storstadsalternativ, 
så en viss koppling fanns. Länsplaneringen på 1970-talet utgjorde inte heller en 
arena för beredning av t.ex. beslut att använda investeringsfonder eller beslut 

                                                
19 Det kan för övrigt tilläggas att regionalpolitikens fördelningsmässiga konsekvenser i relation till de 
ekonomiska resursinsatser som gjorts har under lång tid ifrågasatts. Se tex SOU 1989:65.  
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om större lokaliseringsbidrag. --------  Etableringen av regionala högskolor 
bedöms av de flesta som vi talat med som de kanske viktigast regionala 
satsningarna. Här har, som nämnts, alla länsstyrelser och andra regionala 
intressenter varit aktiva” (s.181-82). 
 
I rapporten konstateras också att regionalpolitikens ambitionen att utgöra en 
motvikt  mot den kraftfulla sektorspolitiken, som varit ett städigt återkommande 
tema under de drygt tre decennier som politikområdet existerat, varit föga 
framgångsrikt. Förhållandet uttrycks på följande vis i rapporten : 
”Länsplaneringen var ett försök att komma in i den stora regionalpolitiken, främst 
arbetsmarknadspolitik, kommunikationer och utbildning 
men avtrycken på dessa områden var begränsade. Förslagen i länsplaneringen fick 
närmast formen av önskemål riktade till regeringen eller centrala verk” ( s.183). 
 
 

3.8.1   Avslutande reflexioner 
 
Några reflexioner med utgångspunkt från de förändrade förutsättningar som gäller 
för regionalpolitikens genomförande under den senaste tioårsperioden.  
 

• Till följd av EU-inträdet har subsidiaritetstanken i kombination med 
decentraliseringsambitionerna inom offentlig sektor indirekt och direkt fått 
ett tydligare genomslag inom regionalpolitiken. Det har inneburit att 
inflytandet och ansvarstagandet i allt större utsträckning kommit att 
förläggas till den regionala och den lokala nivån. Annorlunda uttryckt: 
Förutsättningarna för regional utveckling i Sverige under 2000 talet  har 
förändrats och måste därför betraktas med nya ögon. Det nya är 
fokuseringen på lokal tillväxtpolitik som skall bidra till att skapa en väl 
fungerande arbetsmarknad såväl lokalt, regionalt som nationellt.  

 
• Därtill kommer att deltagande aktörer vidgats, från aktörer primärt inom 

offentlig sektor till att också omfatta deltagare från den privata och 
informella sektorn. Olika typer av nätverkskonstellationer och partnerskap 
har blivit följden. Funktioner och roller har förändrats.  

 
• Dessutom har staten fått rollen som bl.a. ”stödjare”, ”finansiär”, 

samordnare” och ”kompetensutvecklare”. ”Idégivare”, ”entreprenör” och 
”genomförare” har kommit att vila på de lokala aktörernas ansvar (jfr 
Ramfelt & Eckerdal 1994, Ramfelt 1995).   

 

• ”Översatt” till värmländska förhållanden drar länsstyrelsen följande 
slutsatser rörande den framtida regionalpolitikens utformning på lokal 
nivå: ”Det tycks således som om Värmland måste bli särskilt bra på ett 
gränsöverskridande syn- och arbetssätt. Det är troligen så att allt fler – 
svåra och viktiga – frågor kräver öppen dialog med ett äkta intresse för det 
som också andra gör. Stora utmaningar för den värmländska växtkraften 
ligger i frågeställningar som har med flaskhalsar och matchningsproblem 
på arbetsmarknaden att göra. Lösningar på dessa finns i en slags 
skärningspunkt mellan näringsliv, arbetsliv och utbildningsliv. Allt fler 
frågor måste säkerligen lösas i samverkan mellan det privata och det 
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offentliga (”publika”) i olika former av – praktiska – partnerskap. 
Gränsöverskridandet gäller således inte bara i geografisk mening utan 
också i sammanhang som har med ökade kontakter och ökad samverkan 
mellan inte minst t ex näringsliv och kulturliv att göra. Genom ökade 
kontakter mellan olika ”liv” som formar helheten Värmland finns troligen 
betydande potentialer för uthållig värmländsk växtkraft” (Länsstyrelsen i 
Värmland 2002 sid. 46). 

 
 

• Vi har tidigare konstaterat att planeringsbegreppet var centralt under 1960-
och 1970-talet, inte minst inom offentlig sektor med mer eller mindre 
ambitiösa utvecklingsplaner som syftade till att kunna förändra och 
påverka samhällets utveckling. Begreppet ”plan” var ett politiskt 
honnörsord inom kommunistiska och inom socialdemokratiska regimer. Vi 
kan nu konstatera att planbegreppet under senare år genomgått en 
renässans - dock i en annan skepnad. Karaktären och inriktningen har 
skiftat. Utvecklingsoptimismen och tilltron till planens styrkapacitet är 
borta. Utgångspunkten är istället ”komplexitet” och ”osäkerhet”. ”Planene 
blir lansert som svar på utfordringene som den ökende globaliseringen og 
framveksten av en informasjons- og kunnskapsökonomi reiser, ikke minst 
for höykostland med en aldrende befolkning, utbygde offentlige 
velferdssystemer og et sterkt innslag av ressursbaserte næringer” (Arbo, 
Peter 2004). Planläggningen syftar till att stärka kunskapsbasen i form av 
att få till stånd fungerande nätverk och innovationssystem: att söka 
förbättra samspelet mellan olika innovationsaktörer för att härigenom 
kunna stimulera ett ökat entreprenörskap. Innovationsplaneringen kan 
också gälla den politiska samordningen, då det moderna samhällets 
”sektorisering” ställer ökade krav på ett ”helhetsperspektiv”. Det gäller 
såväl   på ett lokalt politiskt perspektiv som på ett regionalt som ett 
nationellt perspektiv (jfr  Arbo, Peter 2004.).  
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4 Planlegging og politikk og regional utvikling i de norske 
grensekommunene. 
 

4.1 Overordnet territoriell planlegging 
 
Store deler av den norske siden av ”Indre Skandinavia” har vært ”utsatt for”, og også i stor 
grad gjort seg avhengig av statlige tiltak og statlig politikk. Som i andre deler av landet har 
den statlige sektorpolitikken spilt en viktigere rolle enn den avgrensede regionalpolitikken 
eller den enda smalere distriktspolitikken. I dette kapitlet skal vi se på hvilken rolle statlig 
politikk og særlig regionalpolitikken har spilt i vårt studieområde. Det er ikke rom for å 
grundig inn på alle områder, selv om de åpenbart har hatt stor betydning. Vi går eksempelvis 
ikke inn på makroøkonomisk politikk og handelspolitikk selv om disse politikkområdene 
direkte, og indirekte gjennom de rammene de legger for sektorpolitikken, er helt avgjørende 
for den regionale utviklingen på lang sikt. Vi går heller ikke inn på skolepolitikk, 
helsepolitikk eller areal- og miljøpolitikk som også er viktige for den langsiktige utviklingen 
av bosettingsmønsteret. Vi konsentrerer oss i stor grad om politikkområder som har hatt 
elementer av å være ”motpolitikk”, dvs. politikk som er satt i verk for å motvirke det som er 
blitt sett på som uheldige virkninger av de rent markedsbaserte løsningene. Innledningsvis ser 
vi forsøk, eller kanskje heller ideer om å integrere økonomisk og fysisk planlegging og 
politikk. 
 
Ideene om regional planlegging og politikk er selvsagt ikke frikoblet fra de rådende tanker og 
ideer om planlegging og styring på sentralt, dvs. statlig nivå. Planleggingen og politikken på 
1960-tallet var fortsatt preget av de samme ideer og de samme personer som utformet 
politikken de første etterkrigsårene. (Søilen 2002). I Norge spilte Ragnar Frisch og hans 
elever hovedrollen i utforming av en styringsideologi og i utvikling av analyse- og 
planverktøy. En av Frischs elever, Erik Brofoss, ble finansminister høsten 1945. Han ble 
senere direktør i Norges Bank (sentralbanksjef) og styreformann i Distriktenes 
Utbyggingsfond. Gjennom sine stillinger og sin posisjon i Arbeiderpartiet spilte Brofoss en 
viktig rolle i utformingen av politikk og virkemidler som hadde stor betydning for regionene 
på norsk side av ”Indre Skandinavia”.  
 
Under ledelse av Erik Brofoss ble det i Finansdepartementet bygget opp et administrativt 
apparat som skulle sette de økonomiske teoriene om til praktisk politikk. Finansdepartementet 
hadde ambisjoner om å samordne områdeplanleggingen med den makroøkonomiske 
planleggingen. Men det skulle gå nesten 20 år før det i 1963 ble opprettet en egen 
departementsavdeling med spesielt ansvar for distriktsutbyggingen. Etter tautrekking mellom 
departementene ble denne distriktsplanavdelingen lagt til Kommunaldepartementet, ikke 
Finansdepartementet. Med dette ble distriktsplanavdelingens ansvar i hovedsak å samordne 
den fysiske planleggingen. Senere har det ikke vært gjort forsøk på, og det har heller ikke vært 
ambisjoner om, å trekke de territorielle eller regionale perspektivene og utfordringene inn i 
den overordnede makroøkonomiske planleggingen og styringen i Norge. 
 
De statlige områdeplankontorene ble i 1966 lagt under fylkesmennene (statens representant i 
hvert fylke) og omdøpt til utbyggingsavdelinger. I 1976 ble plan- og utbyggingsoppgavene 
overført til de nyopprettede fylkeskommunene. (Fylkesvise folkevalgte organer) 
 
Etter at de store planambisjonene ble skrinlagt tidlig på 1960-tallet, har den statlige 
planleggingen rettet mot hele landet i all hovedsak vært organisert sektorvis gjennom 
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fagdepartementer, som samferdsel, miljøvern, landbruk, utdanning, næring, osv. Bare i liten 
grad har staten drevet sektorovergripende planlegging. (Aarsæther 2001) sier at “Ei overordna 

statleg planlegging med eit klart territorielt perspektiv på landet som heilskap har på det 

næraste vore fråverande.” (s.155) Men Aarsæther understreker at mangelen på statlig 
territoriell planlegging ikke betyr at statlig virksomhet og statlige vedtak har hatt liten 
innvirkning på den territorielle utviklinga i Norge.  “Tvert om har statlege reformer, lovgiving 

og sektorplanlegging hatt stor betydning for korleis næringslivet, samfunnslivet elles og den 

økologiske tilstanden i landet har utvikla seg, og da spesielt etter at den offentlege sektoren 

fekk stor samfunnsmessig tyngde utover på 1900-talet. Vi skal likevel hevde at den heilskapen 

som trer fram i dag, og som avspeglar seg i eit bestemt forhold mellom sentrum og periferi, 

mellom byregionar og landsdelar, i svært liten grad kan førast attende til ein fagleg basert og 

politisk diskutert plan for landet som heilskap.” (Aarsæther 2001, s.155) Og videre: “Ved ein 

gjennomgang av planstrategiar på sentralnivået frå slutten av 2. verdskrigen og fram til i dag 

er fråveret av ein territoriell plandoktrine slåande. Verken i form eller innhald ser det ut til at 

staten har reflekterte ambisjonar for utviklinga av landet i eit territorielt perspektiv.” 
(Aarsæther 2001, s. 166) 
 
Aarsæther (2001) skiller mellom tre framgangsmåter staten har til disposisjon når den vil 
opptre som territorielt orientert samfunnsplanlegger: 

• Landsplanlegging 
• Flernivåplanlegging 
• Rammeverk for lokale og regionale planer 

 
Landsdelplanleggingen, og tiltak som kom i kjølvannet av landsdelsplanleggingen hadde i en 
periode stor betydning for deler av de norske områdene i Indre Skandinavia, og i særlig grad 
Kongsvinger. 
 

4.2 Landsdelplanlegging 
 

I siste halvdel av 1960-tallet ble det satt i verk arbeid med landsdelsplaner i Norge. Arbeidet 
ble ledet av egne “landsdelskomiteer”. Når det gjaldt senterstruktur og tettstedsutvikling 
varierte mandatet noe fra landsdel til landsdel. I mandatene til Østlandskomiteen het det at 
komiteen skulle: “Utrede de spørsmål som knytter seg til utviklingen av vekstsentra i området, 

og legge fram plan for slike sentra, særlig med sikte på å styrke utviklingsmulighetene i 

distriktene.” 
 
Østlandskomiteen la fram sin innstilling i 1969. Komiteen var sterkt opptatt av de negative 
virkningene av fortsatt sterk vekst i Oslo-området, men framhevet samtidig alle de fordeler 
Oslo hadde i forhold til andre steder når det gjaldt yrkes-, utdannings- og tjenestetilbud. 
Muligheten for å dempe veksten i Oslo-området var derfor, etter komiteens syn, sterkt 
avhengig av å skape konkurransedyktige yrkes-, utdannings-, vare- og tjenestetilbud i andre 
områder. Forutsetningen for å dempe Oslos vekst var derfor at:  “... det utvikles en eller flere 

forholdsvis store byer som i større grad enn hittil kan konkurrere med Oslo når det gjelder å 

trekke til seg arbeidsplasser og befolkning.” (Innstilling fra Østlandskomiteen 1969, s. 46) 
En måtte derfor satse på: “... en vesentlig opptrapping av veksten i noen få, relativt store 

konsentrasjoner i stor avstand fra Oslo-området.” (Ibid, s.47) 
 
I komitéinnstillingen ble det ikke gitt noen tall for hvor store de sentra en skulle satse på 
burde være, men i et vedlegg til innstillingen ga Arbeidsutvalget for by- og tettstedsspørsmål 
under Østlandskomiteen sitt syn på dette: “På denne bakgrunn (dvs. veksten i Oslo-området.) 
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må det være naturlig å overveie spørsmålet om det er mulig å etablere en stabil vekst 

gjennom senterekspansjon på strategiske steder i de indre deler av Østlandet. Sannsynligvis 

vil dette kreve utvikling av relativt store byer etter norske forhold, og disse må ligge slik at de 

gi god kontakt til et betydelig oppland. Vi vet i dag for lite til med noenlunde sikkerhet å 

tallfeste slike bystørrelser, men antakelig bør de minst opp i 25.000 - 30.000 innbyggere med 

et influensområde som teller like mange.”  (Vedleggshefte til Innstilling fra Østlandskomiteen 
1969, s. 98) 
 
Erik Brofoss hadde tidlig på 1960-tallet introdusert begrepet vekstsenter i Norge, og det stod 
lenge sentralt i den distriktspolitiske diskusjonen. Ideen om å konsentrere de distriktspolitiske 
tiltakene i til noen få utvalgte sentra var ikke ny. I hele gjenreisningsperioden var det en 
gjennomgående ide at innsatsen måtte konsentreres i visse områder. Med grunnlag i 
vekstsenterideen utpekte regjeringen i 1965 ni såkalte ”prøvesentra”, deriblant Kongsvinger i 
Hedmark fylke.  
 
Mens de fleste prøvesentra og utviklingsområder som på regjeringens initiativ ble utpekt i 
1965 var alt for små til å kunne kalles vekstsentra, ut fra den betydning begrepet hadde i andre 
europeiske land, gikk Østlandskomiteen inn for sentra og grupper av sentra av en størrelse 
som ligger nær opp til det som internasjonal litteratur om “growth centres” ble satt som nedre 
grense for at slike sentre skulle fungere. Erik Brofoss, som var den fremste talsmann for “den 
desentraliserte konsentrasjon” i Norge, sa seg også fornøyd med Østlandskomiteens 
innstilling: “Det er med tilfredshet en kan konstatere at Østlandskomiteen har tatt opp i seg 

disse tanker. (dvs. tanken om satse på større vekstsentra.) Den har for øvrig også adoptert 

Østlandsvollideen som ble lansert for flere år siden. En sterk utbygging av Kongsvinger - 

Elverum - Gjøvik - Kongsberg-området ville gi den Oslo-industri som er på flyttefot, et 

alternativ som vil tilfredsstille dens arbeidskraft og servicebehov.” (Brofoss, 1969, s. 11) 
 
Østlandsvollideen gikk ut på at man skulle demme opp for innflyttingen til Oslo ved at 
flyttestrømmen fra dalene og fjellbygdene i Østlandsområdet skulle stoppes av en voll av 
større sentra på det indre Østlandet. Senere ble denne oppdemmingstanken, under noe 
forskjellige betegnelser (demning, barriere, bastion) brukt som argument for utbygging av 
sentra på alle nivåer i tettstedshierarkiet. 
 
Den norske landsdelsplanleggingen ble ikke videreført etter forsøkene på slutten av 1960-
tallet  
Aarsæther (2001) sier om dette: “I ettertid er det ikkje vanskeleg å forstå korfor dei forsiktige 

forsøka på landsdelsplanlegging i Noreg var dømde til å strande. Dei interessene som gjekk 

inn for å avgrense den statlege planlegginga til det å leggje rammer for regional og lokal 

planlegging og elles utøve statleg styring etter sektorprinsippet, rett nok på grunnlag av ein 

makroøkonomisk samordningsplattform, synest å ha vunne ein lett siger over dei som såg ei 

territorielt orientert landsdelsplanlegging som eit overordna utgangspunkt for ein statleg 

planstrategi.” (s. 161) 
  
Motstanden mot landsdelsplanlegging omfattet, slik Aarsæther framstiller det: 
-sektorinteressene på riksplanet,  
-økonommiljøene, “...  ettersom den territorielle fornufta ville utfordra det etter kvart 

veletablerte makroøkonomiske grepet om landsdekkjande samordning av sektorar.” og 
-konservative og liberale politikere som så på landsdelsplanlegging som autoritær 
kommandoplanlegging. 
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Som tidligere nevnt, omtaler Aarsæther to andre måter staten kan opptre på om den vil inn i 
rollen som territorielt orientert samfunnsplanlegger. Den kan drive flernivåstyring der “staten 

ikkje har det fyrste, men derimot det siste ordet.” (Aarsæther 2001, s. 159) Her kan staten på 
grunnlag av åpne og generelle retningslinjer invitere til planlegging på lokalt og regionalt 
nivå. På grunnlag av de regionale og lokale planene vil sentralnivået utarbeide en nasjonal 
plan. Aarsæther nevner områdeplanlegging og fylkesplanlegging som eksempler på noe som 
kunne vært nøkkelelementer i en flernivåstyring, men for at dette skulle ha fungert, måtte 
denne regionale planleggingen hatt en sterkere administrativ, faglig og politisk forankring på 
det sentrale nivået. (Aarsæther 2001, s. 165) 
 
Staten kan også utøve rollen som planaktør ved å etablere et system av planer på regionalt og 
lokalt nivå, og prøve å styre innholdet i denne planleggingen gjennom juridiske og politiske 
rammer. Denne strategien legger ikke til rette for en samordnet og overordnet statlig 
territoriell planlegging. Etter Aarsæthers vurdering utøver staten denne rollen slik at det gis 
detaljerte regler for hvordan planprosessene skal gjennomføres, men knapt noen føringer for 
innholdet i planene. Staten har ingen ambisjoner om en overordnet styring av regional 
utvikling i landet sett under ett. 
 
Aarsæther konkluderer sin gjenomgang slik: “Ved gjennomgang av planstrategiar på 

sentralnivået frå slutten av 2. verdskrigen og fram til i dag er fråveret av ein territoriell 

plandoktrine slåande. Verken i form eller innhald ser det ut til at staten har reflekterte 

ambisjonar for utviklinga av landet i eit territorielt perspektiv.” (s.166) 
 
Landsdelsplanleggingen ble en engangsforeteelse uten stor betydning for den regionale 
utviklingen i Norge. Det ble ingen Østlandsvoll som kunne demme opp for innflyttingen til 
Oslo og det ble ingen stor byvekst som avlastet presstendensene i Osloregionen. 
 
 

4.3 Regionalpolitikk og statlig politikk med regionale konsekvenser. 

 
Som vi har vært inne på, er regionalpolitikken bare et av mange politikkområder som har 
betydning for regional utvikling. Dette er bakgrunnen for Effektutvalgets arbeid. 
Effektutvalget var et fagutvalg som ble oppnevnt av Kommunal- og regionaldepartementet i 
2001. Utvalget skulle ” søke å klargjøre virkningene av statlig innsats og reguleringer som 

har stor betydning for regional utvikling og de distriktspolitiske målene om å opprettholde 

hovedtrekkene i bosettingsmønsteret og ivareta likeverdige levekår ..... Utredningsarbeidet 

skal omfatte både distriktspolitisk begrunnede ordninger og annen innsats av betydning for 

regional utvikling og distriktspolitiske mål.” (NOU 2004:2) Utvalget avga sin innstilling i 
2004. 
 
Utvalget har gått gjennom 19 statlige politikkområder som de mener har vesentlig effekt for 
regional utvikling og distriktspolitiske mål. Utvalget konkluderer blant annet med at: ”Statlig 

politikk har stor betydning i alle typer regioner. Den geografiske dimensjonen er forskjellig 

fra sektor til sektor, men samlet sett er effektene til gunst for den regionale balansen i Norge 

og for bosettingen i distriktene. .... Det er bare et mindre antall sektorpolitikker som har 

eksplisitte regionalpolitiske formål, men i tillegg er det et stort antall politikkområder som 

har et tydelig regionalt eller distriktsmessig mønster i sine aktiviteter. Det er summen av alt 

dette som er statens regionale politikk, dvs. den brede regionalpolitikken. Effektene blir best 

når sektorpolitikkene virker sammen. En territoriell samordning, der de ulike 

politikkområdene sees i sammenheng i sin regionale kontekst, er derfor nødvendig.  
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For praktisk talt alle de sektorpolitikker vi har gjennomgått, er det blitt mindre regional- og 

distriktspolitikk over tid. 

 

Det er ikke den bedriftsrettede støttepolitikken alene som virker, men kombinasjonen med 

andre politikkområder - særlig kommunalpolitikk og samferdselspolitikk - som har bidratt til 

å opprettholde bosettingen i mange distrikter. Personrettede overføringer er naturligvis også 

viktige for å opprettholde kjøpekraft i distriktene. I de nære etterkrigsårene var en bevisst 

koordinering av ressursene selvsagt. I dag er denne koordineringen åpenbart vanskeligere. 

Blant våre regioner er det bare Nord-Troms og Finnmark som har nytt godt av en 

gjennomtenkt bred strategi fra sentralt hold.” (s.17) 
 
Effektutvalget avgrenser regionalpolitikken og distriktspolitikken slik: 
”All statlig politikk har regionale konsekvenser og kan dermed oppfattes som regionalpolitikk 

i en viss forstand. Summen av statens politikk kalles den brede regionalpolitikken. 

Regionalpolitikk innebærer en helhetlig tilnærming, der byer og distrikter blir sett under ett. 

Den smale regionalpolitikken er den tilleggsinnsatsen som gjøres med sikte på 

næringsutvikling og levekår i distriktene. Den smale regionalpolitikken består av 

distriktspolitikken på Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) budsjett pluss andre 

særlige distriktsmessige innsatser innen andre politikkområder. Distriktspolitikken er en del 

av den helhetlige regionalpolitikken, og er avgrenset geografisk til de delene av landet som 

defineres som distriktene.” (NOU 2004:2) 
  
Det vi i dag kaller regionalpolitikk vokste fram i etterkrigstida, og har selvsagt gått gjennom 
store endringer i de tiårene som er gått. Disse endringene er grundig omtalt i mange bøker og 
artikler (NOU 2004:2, Selstad 2004a, 2004b, Bukve og Amdam 2004, Mønnesland 2003). Vi 
skal ikke gå i dybden på dette her. I de fleste framstillinger av regionalpolitikken er det gjort 
forsøk på å dele historien i inn faser, med relativt klare endringer fra fase til fase. Felles for 
mange av framstillingene er også at de i stor grad baserer seg på skriftlig materiale, særlig 
Stortingsmeldinger, om statens ideer og ambisjoner. Det er vanskeligere å finne litteratur om 
hvordan politikken har virket, eller hvordan den har vært oppfattet og mottatt hos de 
målgrupper politikken skulle rette seg mot.  
 
Vår korte gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i norsk regionalpolitikk er i 
hovedsak basert på NOU 2004:2, Effektutvalgets innstilling. 
 
I årene etter 1945 stod gjenreising og modernisering i fokus. Etterkrigstida var preget av 
ressursmangel med tilhørende etterspørselspress. De varer som kunne produseres fikk normalt 
avsetning slik at økt ressursanvendelse ga et direkte tilskudd til landets økonomiske vekst. 
(Mønnesland 2003) Distriktene hadde naturressurser, og distriktspolitikken var en del av 
industripolitikken. I en situasjon hvor tilstrømmingen til byene ga flaskehalsproblemer i 
forhold til infrastruktur, boliger, offentlige tjenester m.m., ble det sett på som nyttig så vel for 
sentrum som for periferi at en fikk en regionalt balansert økonomisk vekst. En aktiv stat, som 
investerte i infrastruktur og i industribedrifter, skapte økonomisk vekst over hele landet og 
gjenreisingsprogrammene for Nord-Norge ble en forløper til distriktspolitikken.  
 
Fra 1960 var det større fokus på bedring av levekårene over hele landet («velferdsperioden»). 
Kommunene fikk en viktig rolle som velferdsprodusenter, og derigjennom betydelig økte 
oppgaver over hele landet. Samtidig ble distriktspolitikken nå et eget politikkområde, med et 
eget virkemiddelapparat, og politikken ble utvidet til også å gjelde områder i den sørnorske 
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periferien. Det er stor enighet om at den relativt balanserte befolkningsutviklingen på 1970-
tallet mer kan forklares av den fordelingsorienterte og kommunerettede velferdspolitikken enn 
av den utviklingsorienterte og næringsrettede distriktspolitikken. Velferdspolitikken innebar 
samtidig en sterk etterspørsel etter arbeidskraft til kommunesektoren, noe som åpnet nye 
jobbmuligheter spesielt for kvinner. (NOU 2004:2) 
 
På 1970-tallet ble tendensen til konsentrasjon av bosettingen midlertidig svekket. I ettertid har 
det vært vanlig å tolke dette som en ikke-intendert virkning av velferdspolitikk, dvs. nye 
offentlige tilbud innen helse, sosialomsorg og utdanning (Brox 1980; Hansen 1989). Men det 
var også en klar distriktspolitisk tanke bak velferdsutbyggingen, nemlig at alle kommuner 
skulle ha et godt tjenestetilbud, uavhengig kommunens eget inntektsgrunnlag. Velferden i alle 
deler av landet skulle sikres gjennom store statlige overføringer til kommuner med svak 
økonomi. Midt på 1970-tallet kom også det såkalte ”opptrappingsvedtaket”, der Stortinget 
vedtok å trappe opp støtten til jordbruket, særlig i distriktene.  
 
Syttitallet var preget av en sterk motkonjunkturpolitikk kombinert med en forholdsvis brei 
regionalpolitikk, med satsing på kultur (blant annet etablering av regionteatre), høyere 
utdanning (distriktshøgskoler), mm. 
 
Denne nasjonaløkonomiske begrunnelsen for en særlig distriktspolitisk innsats holdt seg til 
godt opp i 1970-årene. Begrunnelsen ble imidlertid svekket etter hvert som etterkrigstidens 
vekstkonjunkturer avtok. Det var ikke lenger opplagt at den nasjonale etterspørselen avtok alt 
som kunne produseres i landet. Det ble en internasjonal kamp om markedsandeler, 
konkurranseevnen overfor utlandet ble det sentrale begrep i den økonomiske politikken. 
Strukturelle problemer knyttet til bedriftsnedleggelser kom i så vel sentrale som perifere deler 
av landet. Denne situasjonen gjorde det legitimt å stille spørsmålstegn ved distriktspolitikkens 
særegne legitimitet. (Mønnesland et. al. 2003) 
 
En problemstilling som gradvis ble mer påtrengende mot slutten av 1970-tallet, var 
utviklingen i bosettingsmønsteret. I årene etter krigen hadde de perifere områdene av landet 
en høyere fødselsrate enn de sentrale områdene. Periferiområdene hadde derfor en høyere 
naturlig befolkningsvekst. Netto utflytting fra periferien medførte derfor normalt ikke 
reduksjon i folketallet, det var befolkningsoverskuddet som flyttet. Med lavere fødselsrater 
både i sentrum og periferi endret dette bildet seg. Selve befolkningsgrunnlaget som forvitret i 
mange ikke-sentrale områder på grunn av netto utflytting til mer sentrale strøk. 
Bosettingsmønsteret ble gradvis mer truet. Det er på denne bakgrunn målsettingen om å 
bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret er blitt en viktig del av norsk distriktspolitikk. 
(Mønnesland 2003) 
 
Mens syttitallet hadde høy tilvekst i sysselsettingen, spesielt ved at kvinners yrkesdeltakelse 
økte, ble åttitallet innledet med en internasjonal økonomisk krise. Syttitallet sett under ett ga 
svak tilvekst også i industrisektoren, mens åttitallet ga tilbakegang. Selv om Norge hadde 
store oljeinntekter, var det få som tok til orde for en ekspansiv økonomisk politikk. Den 
rådende ideen ble at stat og offentlighet måtte slankes og skattene senkes. Denne politikken 
ble introdusert i Willochs regjering fra 1981 og videreført i Harlem Brundtlands regjeringer. 
Liksom keynesiansk plantenking hadde vært tverrpolitisk tankegods i nesten femti år, ble 
varianter av postkeynesianske reguleringsformer dominerende både til venstre og høyre. 
(Selstad 2004a) 
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Skifte i økonomisk politikk på sentralt nivå, hadde også betydning for regionalpolitikken. I 
ettertid er det blitt tolket som er ”regimeskifte”, fra et fordelingsregime til et vekstregime. (se 
f.eks. Amdam og Bukve 2004) Man var på leting etter et konsept for omstilling, og som alltid 
gikk en til utlandet for å finne resepten. Løsningen var kunnskap, kompetanse og innovasjon. 
I tillegg hentet en også inn begrepet partnerskap som en betegnelse på det samarbeid og de 
avtaler som ble inngått mellom de ulike offentlige instansene som var involvert i 
regionalpolitikken. 
  
Sentralt i den nye regimet var troen på at kompetanse og kunnskap, heller enn naturressurser, 
er grunnlaget for økonomisk vekst. Distriktspolitikken fikk nye virkemidler, med støtte til 
arbeidskraft gjennom den differensierte arbeidsgiveravgiften, og senere gjennom virkemidler 
rettet mot kunnskapsoppbygging i bedriftene. Regionale kompetansesentra vokste fram i form 
av høgskoler og forskningsinstitusjoner. Regionalpolitikken ble rettet mer inn mot byer og 
småbyer, der de fleste kunnskapsinstitusjonene finnes. (Selstad 2004a) 
 
Fra omtrent 1990 fikk vi en mer reell omstilling av regionalpolitikken, med en dreining fra 
distrikt til region, og ved en sektoriell utvidelse fra bedriftsstøtte til velferdsutvikling og 
samfunnsbygging mer generelt. Vi fikk en overgang fra direkte og markedskorrigerende 
virkemidler, til mer indirekte og markedsorienterte virkemidler. Ideer fra endogen vekstteori 
klyngeteori slo igjennom. Innovasjonssystemer, og enda sterkere grad klynger, ble de sentrale 
honnørordene i regionalpolitikken. Som alltid ved modellimport var en ikke særlig opptatt av 
å undersøke grunnlaget for å overføre teorier og politikk fra store byer og store regioner til 
norske byer og regioner med noen få titalls tusen innbyggere. Problemene med modellimport 
er de samme nå som de var under vekstsenterperioden på 1960-tallet. 
 
Helt siden fylkeskommunen, med direkte folkevalgt styring, ble opprettet i 1976, har det 
diskusjon om dette forvaltningsnivåets rolle i plan- og politikkutforming. Mange har tvilt om 
dette mellomnivået har de nødvendige ressurser og rammebetingelser, og kanskje også evner, 
til å være ”regionale utviklingsaktører”. Fylkeskommunene er pålagt å utarbeide fylkesplaner, 
som i all hovedsak har dreid seg om tiltak fylkeskommunen ønsker at andre aktører skal 
finansiere og gjennomføre. De siste ti årene har vi hatt nesten kontinuerlig diskusjon om 
mellomnivået som forvaltningsnivå, planleggende organ og regional utviklingsaktør. (NOU 
2004:2) Med ansvarsreformen fra 2003 ble det gjennomført en omfattende delegering av 
regionalpolitiske virkemidler fra staten til fylkeskommunene. Etter dette må kommunene 
henvende seg til fylkeskommunene for å søke midler til kommunale næringsfond, omstillings- 
og nyskapingsmidler, mm. Det er fylkeskommunens ansvar å prioritere hvor stor del av (de 
statlige) midlene som skal videreføres til kommunene, hvor mye som skal gå til Innovasjon og 
Norge og hvor mye skal brukes til regionale utviklingstiltak i fylkeskommunens egen regi. 
Hva som blir den distrikts- eller regionalpolitiske effekten av ansvarsreformen, er for tidlig å 
si. Det er derfor usikkert om ansvarsreformen, og fylkeskommunens nye rolle vil styrke den 
regionalpolitiske innsatsen i grensekommunene.  
 
Ser vi på den langsiktige utviklingen i våre fire norske case-kommuner, Trysil, Åsnes, 
Kongsvinger og Marker, tyder mye på at de fikk bedre uttelling i det gamle regionalpolitiske 
regimet, enn i det nye. Dette skyldes både politikkens innretning i forhold til disse 
kommunenes næringsgrunnlag og lokalisering, og kommunens evne til å utnytte de 
mulighetene som ligger i det nye regimet. Dette kommer vi tilbake til.  
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I det følgende skal vi se nærmere på to av våre norske kommuner, Kongsvinger og Trysil. 
Trysil er landskjent for sin suksess med Trysilfjellet. Kongsvinger var i sin tid landskjent som 
det vekstsenter det ble satset mest på, ikke minst gjennom SIVAs20 industrianlegg. 
 

 
4.4 Eksemplet Kongsvinger 
 
Erik Brofoss hadde en todelt strategi for å dempe tilflyttings- og etableringspresset i Oslo. For 
det første skulle det utvikles nye bysamfunn på Østlandet som fanget opp flyttestrømmene fra 
Østlandet før de nådde Oslo. Disse Østlandsbyene skulle ha en flersidig nærinsgstruktur og 
samspille med hovedstadområdet, funksjonelt og kulturelt.(Thomassen 1997) For det andre 
ville Brofoss bygge opp nye industrisamfunn med hjørnesteinsbedrifter, som kunne demme 
opp for tilflyttingen fra de andre landsdelene. I følge Thomassen(1997) var Brofoss inspirert 
av britisk New-Town planlegging når det gjaldt Østlandsbyene, mens byene basert på 
hjørnesteinsbedrifter hadde røtter i norsk industripolitikk. 
 
Brofoss lanserte ideen om en by i Glåmdalen, en Solørby21, allerede i 1962. 
“Glåmdalsområdet ....  har den beste bygrunnen i hele Norge.”  I følge Brofoss hadde 
Glåmdalen potensial til å bli et “flersidig industrisamfunn”. Brofoss så for seg helt nye byer, 
heller enn utvikling av eksisterende tettsteder. “Når ideen med nye byer hadde slått an i 

England, er det ikke minst fordi en der er blitt klar over at ved å starte fra nytt av, vil en 

kunne oppnå langt mindre utgifter til de nødvendige grunnlagsinvesteringer enn om en skulle 

forsøke å bøte på manglene i de bestående bysamfunn.” (Thomassen 1997) 
 
Vekst & Virke - Glåmdalens næringslivsavis nr. 2, juni 2002 har et intervju med tidligere 
sjefredaktør Toreng i avisa Glåmdalen som gis ut i Kongsvinger. Toreng forteller om planene 
til Brofoss og hvordan de lokale politikerne håndterte saken:  
“Opprinnelig ville myndighetene bygge en helt ny storby i folketomme Solør. Heldigvis for 

Kongsvinger hadde avismannen Egil Toreng lang nok fartstid i Ap til at han kunne be om et 

møte med den mektige direktøren for Norges Bank. Jeg hadde tilbrakt ett år i Arbeiderpartiets 

sentrale organer, og kjente således til flere av de mest innflytelsesrike politikerne. Så da Erik 

Brofoss, den tidligere finansministeren som i mellomtiden var blitt direktør i Norges Bank og 

ny styreformann i Distriktenes Utbyggingsfond, foreslo i 1962 å bygge en helt ny by midt i 

Solør for å demme opp for den voldsomme tilflytningen til Oslo, ba jeg om et møte med ham 

for å diskutere forslaget: - Jeg dro til Oslo sammen med Norvald Strand, og sant å si hadde 

vel ingen av oss de helt store forhåpningene da vi sank ned i de dype skinnstolene på 

direktørens sjefskontor. ....... ...Han (Toreng) husker godt hvordan de to 

Kongsvingerutsendingene måtte slite for å få sin partifelle til å droppe ideen om en ny Solør-

by:  -Dette var tiden for mekanisering i skogbruket, og hele distriktet var i ferd med å tømmes 

for folk. Naturligvis delte vi synet på at flyttestrømmen måtte snus, men for oss var det like 

viktig å hindre at Kongsvinger skulle ende som et eneste digert “elgbeite”. Vi forsøkte derfor 

å overbevise Brofoss at det ville være mye bedre å satse på Kongsvinger framfor å bygge et 

Solørs “Brasilia” på jomfruelig mark. Brofoss hadde store betenkeligheter - og sa blant annet 

“at det går jo ikke an å komme fram gjennom denne byen!”, men merkelig nok greide vi å 

overtale den ellers svært så selvsikre direktøren.” (Vekst & Virke - Glåmdalens 
næringslivsavis nr. 2 juni 2002) 

                                                
20 SIVA: Selskapet for industrivekst, tidligere Statens industrivekstanlegg. 
21 Solør er området som i dag utgjøres av kommunene Våler, Åsnes og Grue, dvs. kommunene mellom 
regionsentrene Elverum i nord og Kongsvinger i sør. 
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Fra dette møtet skulle det gå tre år før Kongsvinger ble utpekt som prøvesenter. “ -Nå begynte 

den tøffe lokale jobben. Gerhardsen og hans folk hadde tipset ordfører Norvald Strand om at 

kommunen måtte sikre seg rimelige arealer - minst 2000 dekar, og dermed måtte man ta opp 

store lån for å kjøpe områder rundt bykjernen og utover. Samtidig ble det skapt flere 

tverrfaglige arbeidsteam med kommunen, KOBBL (Kongsvinger og omegn kommunale 

boligbyggelag), bankene, byggmestrene og avisen som viktige aktører. KOBBLs styre utpekte 

Ø.M. Fjeld som sin faste byggmester, og i avisen ble vi enige om legge alle redaksjonelle 

objektivitetskrav til side.” (Vekst & Virke - Glåmdalens næringslivsavis nr. 2, juni 2002) 
 
I 1965, samme år som den nye Plan- og bygningsloven kom, ble Kongsvinger utpekt som 
prøvesenter. Sett i lys av veksten som ble skapt i disse årene, har Toreng ingen problemer 
med å forsvare at man enkelte ganger måtte tråkke farlig nær grense for regler og forskrifter. “ 

-He-he - det gikk nok over stokk og stein noen ganger, ja. Holdningen var at ting måtte tas på 

strak arm, så var man sikker på et det ble gjort. Jeg husker for eksempel at det ble litt leven 

da fylkesmannen skulle godkjenne reguleringsplanen for Langeland og Skriverskogen. 

Boligene var nemlig allerede bygget ferdig da planen havnet på bordet deres. ...... 

Kongsvinger hadde status som et nasjonalt utbyggingssenter, altså et prestisjeprosjekt for 

regjeringen, så heldigvis var man svært tilbøyelig til å se imellom fingrene i de ulike 

departementene. Ellers hadde neppe utbyggingen gått så smertefritt for seg.” (Vekst & Virke 
- Glåmdalens næringslivsavis nr. 2, juni 2002) 
 
Allerede i 1965, fire år før Østlandskomiteen la fram sin innstilling, ble Kongsvinger, som 
nevnt, utpekt av regjeringen som ett av ni prøvesentra. Som en oppfølging av dette satset 
SIVA (Selskapet for industrivekstanlegg) tungt i Kongsvinger, og har i alt bygget ut 58.000 
m2 i kommunen. Kongsvinger har fortsatt SIVAs største industrianlegg. Kongsvinger ble 
også tilført statlige arbeidsplasser ved at en avdeling av Statistisk sentralbyrå ble flyttet fra 
Oslo. I 1968 etablerte Standard Telefon og Kabel seg i Kongsvinger. 
 
I en reportasje i tidsskriftet Norges Vel nr. 2 1967 presenteres noen av daværende ordfører og 
tiltakssjef Norvald Strands visjoner for Kongsvinger. De mest konkrete er: 
 

• I 1990 vil tettstedet Kongsvinger ha 15.000 innbyggere (har 11.000 i 2005) 
• I 1990 vil Kongsvinger kommune ha 25.000 innbyggere 
• I 1967 hadde Glåmdalsregionen 4.000 utpendlere. Kongsvinger tar mål av seg til å 

“fange opp en god del av denne arbeidskraften etter hvert”. 
 
Kongsvinger hadde sterk vekst i sysselsetting og folketall i perioden 1970-80, for så å gå inn i 
det mange oppfatter som en stagnasjonsfase der Kongsvinger ikke har tatt vare på sine 
muligheter. Den sterke veksten på 1970-tallet har mange årsaker: 
 

• Kongsvinger ble utpekt som prøvesenter, og det prøvesenteret som lå nærmest Oslo. 
• Kongsvinger ble et satsingsområde for SIVA (Statens industrivekstanlegg) 
• Kongsvinger ble i praksis styrt av noen få menn (på folkemunn kalt ”mafiaen”). De så 

mulighetene som lå i den statlige politikken, de kunne ta raske beslutninger som åpnet 
både for tilførsel av kapital, nye arbeidsplasser og bygging av boliger for tilflyttere. 
Kongsvinger hadde politiske ledere med svært god kontakter sentralt i Arbeiderpartiet, 
som ikke bare satt med regjeringsmakt, men som også hadde plassert partimedlemmer 
i sentrale administrative posisjoner. Særlig ordfører Norvald Strand, som var en kjent 
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“tiltaksordfører”, visste å utnytte de muligheter som lå i kontakten med 
departementene og partiet sentralt. 

• Erik Brofoss spilte en aktiv rolle, ikke bare i den generelle utformingen av politikken, 
men også direkte og konkret i forhold til utviklingen av Kongsvinger. Trolig var 
Brofoss mer dirkete involvert og engasjert i Kongsvinger/Glåmdal enn i noen av de 
andre prøvesentrene.  

   
Disse faktorene kan bidra til at det lett skapes myter om hva noen få politikere og byråkrater 
med direkte tilgang til statskassen greide å utvikle i løpet av noen få år, og om hvordan de 
arbeidet i en epoke der “.... partiets liv smeltet sammen med statens, .....I arbeiderpartistaten, 

under Gerhardsen, ble det annerledes. Det politiske tyngdepunkt ble forrykket fra det 

parlamentariske til de korporativt-teknokratiske apparat. Det ble styrt gjennom konsensus og 

kompromiss i de lukkede rom.” (Slagstad 1998, s. 469-470) 
 
Valg av ord og begreper er derfor avgjørende for hvordan utviklingen i Kongsvinger skal 
beskrives. En positiv eller velvillig versjon er at Kongsvinger hadde visjonære, handlekraftige 
ledere som gjennom sine politiske nettverk kunne operere som kollektive entreprenører til 
beste for regionen. En kritisk versjon er at Kongsvingers kortvarige vekstperiode ikke var 
basert på, og heller ikke bidro til å utvikle, varige lokale evner og ressurser. Veksten var 
basert på de tette forbindelser som fantes mellom Arbeiderpartiet lokalt og Arbeiderpartiet 
sentralt, og på den relativt lette tilgangen til midler fra statskassen. De tette forbindelsene 
mellom kommunen og staten, og den politikken som lå både i vekstsenterideen og i 
Østlandskomiteens innstilling fra 1969, førte til at Kongsvinger gjennom noen år fikk en 
”urimelig” stor del av de økonomiske virkemidler og de arbeidsplasser staten hadde ”til 
fordeling”. Da denne politikken ble avviklet, sviktet også grunnlaget for videre vekst i 
Kongsvinger. 
 
Som figurene 1.4 og 1.5 viser, har Kongsvinger ikke hatt særlig vekst etter 1980, og Elverum 
har igjen høyere folketall enn Kongsvinger, slik det var før Kongsvingers sterke vekstperiode. 
 
I dag, 30-40 år etter, fortelles historiene fra 1960- og 70-tallet fortsatt, og særlig er det de 
handlekraftige lokale aktørene som trekkes fram, jfr. utdrag fra leder i den lokale 
næringslivsavisa Verk & Virke: 
 
"Vekstsenterposisjonen ble møysommelig jobbet fram på 1960- og 1970-tallet gjennom 

målrettet og hardt arbeid, først og fremst fra en håndfull visjonære nøkkelpersoner. De så hva 

som trengtes, de staket ut kursen, og de evnet å bidra til gjennomføringen. Dette siste var 

avhengig av deres avgjørende viktige kontaktnett hos overordende myndigheter, ikke minst i 

det politiske miljø - på den tid Arbeiderpartiet styret både landet, fylkene og kommunene, og 

sosialdemokratiet gjennomsyret samfunnet vårt.  

 

I dag er Kongsvinger fortsatt den eneste byen og det ubestridte senteret i Glåmdalsregionen. 

Noe tungt lokomotiv for Glåmdalsregionen er likevel byen ikke lenger, og forventningene blir 

deretter. For hvor blir det av de brede politiske initiativene. Hvorfor utnytter ikke 

Kongsvinger sin posisjon og plattform til å løfte dette distriktet som har fått i gave en 

hovedflyplass som nærmeste nabo? Hvor er strategien og viljen til å utvikle byen og distriktet, 

og til å bli et fyrtårn for utstrakt kommunalt samarbeid? Hva er substansen i det som 

presenteres av planer og ønsker? 
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Utviklingen over tid er bekymringsfull, for ikke å si svært bekymringsfull. For et regionsenter 

langt på veg på tomgang gir negative smitteeffekter." (Leder i Vekst & Virke, Glåmdalens 
næringslivsavis, nr. 3, november 2002) 
 
Også i næringslivet etterlyses en ny ”mafia”, jfr. intervju med dagens leder av selskapet Ø.M. 
Fjeld som hans far etablerte, og som var sentral i utbyggingen på 1960- og 1970-tallet: 
 
”Tor Ø. Fjeld mener at distriktet trenger en ny en mafia. Tor Ø. Fjeld omtaler det som 

skjedde på 1960-70-tallet slik: -“Mafiaen” var tøffe, dyktige karer som tok ansvar for 

situasjonen. Jeg er overbevist om at distriktet også i dag kunne ha trengt lignende allianser 

for å få til den veksten som alle etterlyser. De var opptatt av at ting måtte skje, og gjennom 

sine nettverk sørget de også for at det faktisk skjedde. Ikke bare satt de i posisjoner som 

gjorde det mulig å fatte raske beslutninger, de visste også hvilke kanaler som måtte påvirkes 

for å få det som de ville. Du kan være helt sikker på at ordfører Norvald Strand, som giftet 

bort datteren sin til statsministerens sønn, forsøkte å utnytte de blanke kanalene han fikk inn 

til de aller øverste maktfaktorene. Han tok vare på sjansene, og vi hadde verken hatt SIVA 

eller SSB uten hans innsats.” (Verk og Virke, Glåmdalens næringslivsavis, bilag til 
Glåmdalen juni 2002) 
 

Ny vekst i Kongsvinger og Glåmdalsregionen? 

 

Etter vekstsenterperioden i Kongsvinger var over, ble det på slutten av 1980-tallet gjort forsøk 
på dra i gang en ny utviklingsprosess som i større grad skulle involvere hele 
Glåmdalsregionen. Bakgrunnen var, som på 1960-tallet, problemer knyttet til 
folketallsutvikling og sysselsetting. Men de løsningene en så var selvsagt ikke de samme. Nå 
blir manglende utdanning og manglende kompetanse definert som regionens svakhet.  
 
I 1991 ble Stiftelsen Glåmdalsvekst etablert, og ulike utviklingsprosjekter finansiert av DU, 
Hedmark fylkeskommune og kommunene i regionen ble satt i gang. I 1993 fikk 
Glåmdalsvekst en politisk overbygning i form av Glåmdal regionråd. Høsten 1995 utarbeidet 
fylkeskommunen delplan for Glåmdalsregionen, og SIVA signaliserte ambisjoner om å gå 
tyngre inn i regionen. I 1997 søkte regionrådet omstillingsstatus.  Dette resulterte i 
omstillingsprogrammet ”Gla i Glåmdal” med 60 millioner kroner til rådighet.  
 
Omstillingsperioden fikk en tung start, med uenighet og konflikter. Mange av konfliktene har 
dreid seg om forholdet mellom politisk styring og fristilling. Det var også uenighet om selve 
innretningen på programmet, der mye midler ble fordelt på en lang rekke mindre prosjekter, 
tilsynelatende uten en samlende strategi. I følge SNFs evaluering ble strategien noe klarere fra 
1998 med en tydelig innretning mot "holdningsendring gjennom kompetanseheving". 
(Jacobsen m.fl.2001)  
 
SIVA, som kom til Kongsvinger i 1968, har spilt en nøkkelrolle i omstillingsprogrammet. 
SIVA var også sentral i arbeidet med å definere problemene og foreslå løsningene. Mangel på 
kunnskap og holdninger som ikke fremmer entreprenørskap ble definert som regionens 
hovedproblem. Den praktiske løsningen en ser på kort sikt, er satsing på kunnskaps- og 
næringshager, som SIVA er sterkt involvert i.   
 
Omstillingsprogrammet Gla' i Glåmdal er nå avsluttet. Den siste styrelederen i 
omstillingsprogrammet var klar på at regionen ikke kunne basere seg på eksterne aktører: 
”Skal distriktet klare å utvikle sitt næringsliv, er han klar på at vi må gjøre det selv. –Vi er 
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ferdig med de store, offentlig initierte prosjektene. Det vil ikke komme store arbeidsplasser 

utenfra til distriktet og etablere seg her. Vi må stimulere kreativitet hos dem som er her og 

støtte de spirene de har i seg. Vi må la folk få prøve seg, og også tåle at de mislykkes. 

Distriktet må få en helt annen innstilling til det å ta risiko. Ellers vil vi forbli en pendlerregion 

fra Kongsvinger og sørover, mens resten vil gå solnedgangen i møte, advarer han.” (Intervju 
med Gunnar Gundersen, Vekst & Virke, november 2003) 
 
Mens Kongsvingers suksess ble relativt kortvarig, har vi lengre nord en suksesshistorie som 
fortsatt lever, etter en forsiktig start på midten av 1960-tallet. Det er omdanningen av Trysil 
fra en ensidig jord- og skogbrukskommune til Norges største vinterdestinasjon. 
 

 
4.5 Eksemplet Trysil 
 
Trysil kommune har et areal på 3.000 kvadratkilometer, og halvparten av dette er produktiv 
skog. Skogen var i generasjoner den viktigste arbeidsplassen i bygda. Men som i andre 
skogbygder førte mekaniseringen til at det tradisjonelle skogsarbeideryrket ble borte. 
Hogstmaskiner og lassbærere har overtatt, og sysselsettingen knyttet til primærskogbruket er 
redusert til noen få årsverk. Fra rundt 1950 begynte folketallet i Trysil å gå nedover, og er i 
dag på vel 7.000, mot nesten 8.500 i 1950. For å trygge bosettingen og gi grunnlag for nye 
arbeidsplasser, ble det fra kommunens side jobbet aktivt for bygging av jernbane til Trysil. I 
1960 sa Stortinget endelig nei til bygging av Trysilbanen, men vedtaket ga Trysil 
erstatningsveg som knyttet Trysil sammen både med Sverige i øst det sentrale Østlandet i 
vest. I dag er det mange i Trysil som ser Stortingets nei til jernbane som startskuddet til 
nytenkning og grobunn for annerledes satsing.  
 
For å forstå utviklinga i Trysil må en gå enda lenger tilbake enn 1960. Etter den store 
skogdelingen i 1776 hadde Trysil få, om noen, store skogeiere. På slutten av 1800-tallet ble 
skogeiendommer at spekulasjonsobjekt. For å hindre at skogene i Trysil ble kjøpt opp av folk 
utenfra, besluttet kommunestyret i Trysil i 1891 at kommunen skulle kjøpe skog. Gjennom 
skogkjøpene ble Trysil kommune Norges 5. største skogeier, og har i dag 650.000 dekar 
skog/utmark, hvorav 380.000 dekar er produktiv skog. Sammen med staten (Statskog) eier 
kommunen nesten 40 prosent av alt areal i Trysil. Gjennom skogkjøpene fikk Trysil 
kommune hånd om de mest sentrale arealene i Trysilfjellet, der Turistsenteret i dag ligger. 
Gjennom skogkjøpene fikk kommunen også innsikt i forretningsdrift, for eksempel ved de 
årlige tømmerforhandlingene i Karlstad. Trysil kommune etablerte til og med et sagbruk i 
Skårer ved Karlstad.  
 
I 1916 dannet de private skogeierne i Trysil en felles organisasjon, Trysilvassdragets 
Skogeierforening (TVS). Allerede året etter, i 1917, gikk også Trysil kommune inn i 
foreningen, og ble med sine store skogeiendommer et dominerende medlem i TVS. Det var 
TVS som etter initiativ fra Trysil kommune stod i spissen for å etablere det som senere ble 
den strategiske aktøren i reiselivsutviklingen i Trysil, Trysilfjell Utmarkslag. 
  
I 1961 kom Trysil Kommunale Sag & Høvleri inn i en svært vanskelig økonomisk situasjon 
og arbeidsstokken måtte halveres. I et forsøk på å finne alternativ sysselsetting satte 
kommunen i gang planlegging av et stort hytteområde med 200 tomter i Bittermarka lengst 
nord i kommunen. Det var landets først hytteområde planlagt av arkitekter. Planen og 
utbyggingen vakte oppmerksomhet utenfor kommunen og var god reklame for Trysil. 
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Parallelt med dette, og uavhengig av kommunen og TVS, begynte reiselivsutviklingen på 
nordsiden av Trysilfjellet, i Fageråsen. To brødre, en av dem med lang arbeidserfaring og 
mange ideer og impulser fra Sverige, bygget skiheiser og høystandard hytter med helårsveg 
og innlagt vann og avløp.  
 
I 1967 vedtok Trysil formannskap å utarbeide en disposisjonsplan for Trysilfjellet. Området 
bestod av mange små eiendommer med uklare eiendomsgrenser. Det ble ryddet opp i 
eiendomsgrensene, og denne oppryddingen var et viktig grunnlag for stiftelsen av Trysilfjellet 
Utmarkslag i 1971. Fra starten av hadde Utmarkslaget 13 medlemmer, hvorav kommunen var 
en de tre store, og eier av de mest sentrale arealene. Trysilfjellet Utmarkslag ble raskt den 
sentrale og dominerende aktøren i utvikling av Trysilfjellet som vinterdestinasjon. I 1974 
engasjerte Trysilfjellet Utmarkslag TVS til å utarbeide detaljplaner for utbygging i 
Trysilfjellet, og kommunen vedtok at det kunne legges ut 350 hyttetomter (med strøm og vann 
og avløp). Det skulle også bygges veg, parkering og skitrekk. Utbyggingen ble finansiert ved 
lån og tilskudd fra Distriktenes Utbyggingsfond, lån fra grunneierne og lån med sikkerhet fra 
TVS.  
 
I dag er Trysil Norges største alpinanlegg, med en årlig heisomsetning på over 100 mill. 
kroner, over 1 million gjestedøgn ved kommersielle og private boformer og med en 
toppbelastning på nær 30.000 besøkende pr. dag. Omregnet til dagskort, selges det ca. 
700.000 heiskort pr. år. Trysil har 30-35.000 senger i private og  kommersielle 
overnattingsanlegg, derav 6.000 kommersielle senger i Trysilfjellet. Det er beregnet at den 
turistrelaterte omsetning i kommunen har et omfang på anslagsvis 650 mill. kroner pr. år, en 
omsetning som genererer ca. 600 årsverk (Horwath Consulting, 2001) 
 
Hva er så grunnlaget for denne utviklingen i Trysil? Det er selvsagt mange forklaringer, men 
for alle som har vært i Trysil er det åpenbart at ressursene i form av fjell, bakker og natur ikke 
er grunnlaget for veksten. Det kan heller ikke være tradisjoner eller erfaringsbasert kunnskap 
knyttet spesielt til reiselivsnæringen eller alpinaktiviteter. Trysil har riktignok lange 
skitradisjoner, men det er innen langrenn, ikke alpint.  
 
Forklaringen må heller være en god kombinasjon av private og kollektive entreprenører, og en 
heldig timing både i forhold til utviklingen i hytte- og alpinmarkedet og i forhold til 
mulighetene for å skaffe statlig støtte og medfinansiering. I tiltakslitteraturen blir kommunens 
rolle ofte redusert til å være en mellommann som kobler den lokale bedriften opp mot 
myndigheter og virkemiddelapparat. Men i Trysil har kommunen spilt en langt mer aktiv rolle 
som medeier i private bedrifter, som etablerer av bedrifter, som eier av arealer og bygninger, 
mm. Kommunen har også vært aktiv i forhold til kollektive aktører som Trysilvassdragets 
Skogeierforening og Trysil Utmarkslag. Og som i Kongsvinger satt de samme personene i 
sentrale posisjoner i mange ulike organisasjoner. Som eksempel kan nevnes at i en periode var 
direktøren i Trysil Skog samtidig styreleder i Trysil Utmarkslag og styremedlem i 
Trysilvassdragets Skogeierforening. I Trysil som i Kongsvinger var ordføreren i mange år 
krumtappen i utvikling av næringslivet i kommunen. Andre felles trekk var at det ofte kunne 
gå litt raskt i forhold til formell saksbehandling, og at det var tette politiske kontakter mellom 
ordføreren og sentrale politikere i Arbeiderpartiet, jf. følgende utdrag fra intervju med Arvid 
Nyberg som var ordfører i Trysil i 28 år:  
 
"-Fra tid til annen gikk det nok litt fort i svingene, sier Nyberg i dag, - alle beslutninger som 

ble tatt var nok ikke like godt forankret i politiske vedtak, legger han til og sikter til perioden 

på 1970- og 1980-tallet hvor daværende rådmann sammen med Nyberg gjorde et og annet C-
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moment for at reiselivssatsingen skulle få muligheten til å utvikle seg videre."  
(Vintereventyret. Tillegg til Østlendingen 21.11.01)  
 
I følge Nyberg kunne utbyggingen av Trysilfjellet aldri skjedd uten offentlig hjelp. Trysil 
kommune var de første årene motor i utviklingen av Trysilfjellet, og ordføreren hadde tett 
kontakt med statsråder i flere departementer. "- I perioder ble jeg beskyldt for å oppholde meg 

mer i departementskorridorene enn på ordførerkontoret, sier han (Nyberg) smilende. Tiden 

ble brukt til samtaler med statsråder og Nyberg overbeviste dem om at Trysil var verdt å satse 

på. Det var i Distriktenes Utbyggingsfond (DU) det var penger å hente. …. I motsetning til 

SND var DU et politisk organ, noe som absolutt er å foretrekke. Og jeg opplevde at tidligere 

statsråd Kjell Borgen en gang gikk inn og overprøvde et avslag til fordel for utbyggingen i 

Trysilfjellet. Det var slik en måtte jobbe, vise engasjement, presentere realistiske planer og få 

sentrale politikere til å tro på dem. På den tiden var det mange møter og mange befaringer, 

sier han." (Vintereventyret. Tillegg til Østlendingen 21.11.01) 
 
I en tidlig fase av den nye satsingen i Trysil var kommunen, Trysilvassdragets 
Skogeierforening og Trysil Utmarkslag de sentrale aktørene.  Trysil kommune spilte en viktig 
trippelrolle: 
 

- Stor grunneier, og gjennom dette et aktivt og innflytelsesrikt medlem i Utmarkslaget 
og i TVS. 

- Saksbehandler og godkjenningsinstans for alle plansaker.  
- Lobbyist i forhold til statlige myndigheter og DU/SND . 

 
Kommunens sentrale rolle bør likevel ikke overskygge de private aktørenes rolle i Trysil. De 
som først satset på alpinanlegg og hyttebygging i Trysilfjellet var brødrene Søgård i 
Fageråsen, og i Utmarkslaget var kommunen, gjennom Trysil Skog, bare en av tretten 
grunneiere fra starten. Senere er flere private grunneiere kommet til.  
 
De lokale aktørene i Trysil så tidlig betydningen av å få inn eksterne private investorer for å 
vedlikeholde veksttakten i Trysilfjellet. Dette ble særlig viktig på overnattingssida, ettersom 
SND la seg på en politikk der de bare vil bidra til å utvikle attraksjonstilbudene, ikke 
overnattingskapasiteten. Fra midten av 1980-tallet har store private investorer spilt en 
avgjørende rolle i utvikling av Trysilfjellet. Den viktigste av disse er Vikinggruppen som i en 
periode eide over 2.600 senger i Trysilfjellet. Men også mange andre investorer, både lokale 
og eksterne har bygget utleiehytter og har bidratt til at Trysil i dag har rundt regnet 15.000 
kommersielle senger. 
 
Gjennom årene har Trysil Utmarkslag og andre lokale investorer og drivere i Trysilfjellet 
utviklet sin kompetanse for å bygge ut og drive en vinterdestinasjon. Eierne i Utmarkslaget 
har hele tiden stilt krav til administrasjonen, både når det gjelder økonomiske resultater og 
videreutvikling av Trysilfjellet. Eierskapet er likevel spesielt, ved at det er knyttet til 
grunneiendommene, ikke til personer eller selskaper. Med dagens konsesjonsregler for 
landbrukseiendommer betyr dette at grunnen i Trysilfjellet ikke kan bli solgt til eksterne 
selskaper. På tross av lokalt eierskap, har Utmarkslaget og Trysilfjellet vært bevisste på å 
innhente ekstern kunnskap og kompetanse. Utmarkslaget har rekruttert eksterne ledere i 
adminstrasjonen, og senere også eksterne, profesjonelle styreledere i laget. Utmarkslaget har 
brukt internasjonalt anerkjente konsulenter (særlig fra Canada), og både ansatte og styret har 
vært opptatt av å skaffe seg kunnskap om hvordan vinterdestinasjoner drives i andre land. 
Derfor har det vært mange besøk på liknende steder i Europa, USA og Canada. Lokal 
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kompetanseutvikling, bevisst rekruttering og innhenting av erfaringer fra andre destinasjoner 
har gjort at Trysilfjellet/Trysil Utmarkslag i dag har en svært profesjonell organisasjon til å 
drive og utvikle en vinterdestinasjon.  
 
Selvsagt har det vært uenighet mellom interessentene også i Trysil. Det har vært uenighet 
mellom store og små grunneiere, og det har vært uenighet mellom eksterne investorer og de 
sterke lokale aktørene, dvs. Utmarkslaget og kommunen. Slik mange private investorer ser 
det, har Utmarkslaget blitt for dominerende og fått for stor makt i Trysilfjellet. Den største 
investoren i Trysil, Svein Bakke som tidligere eide Vikinggruppen, trakk seg derfor ut av 
Trysil. Dette illustrerer at sterke lokale eiere har en vanskelig balansegang. På den ene siden 
vil de gjerne ha lokal kontroll over utviklingen, på den annen side er videre ekspansjon helt 
avhengig av eksterne investorer.  
 
På tross av noe intern uenighet, og på tross av noen vanskelige år i alpinmarkedet, har Trysil 
vokst jevnt og trutt gjennom mer enn tre tiår. Utmarkslaget har hatt full kontroll i ”fjellet”, 
både heiskapasitet og overnattingskapasitet bygges ut, og det er investert mye i utvikling av 
nye sommerprodukter, for eksempel golf.  
 
På andre siden av grensen finner vi alpinanleggene i Sälen. Disse anleggene eies av selskapet 
Skistar AB, som også eier og driver alpinanleggene i Vemdalen, Åre og Hemsedal. Selskapet 
er notert på Stockholmsbørsen med en verdi på om lag 2.5 milliarder SEK, og hadde i 2004 en 
omsetning på ca. 1 milliard SEK. I mai 2005 ble det inngått avtale om at også alpinanlegget i 
Trysil skulle selges til Skistar.22 Som tidligere nevnt er Trysil kommune den største eieren i 
Trysilfjellet, med en eierandel på knapt 22 prosent. Kommunestyret gikk i mot salget, mens et 
flertall av eierne stemte for salget til Skistar.  
 
Med dette salget er en epoke over for Trysil kommunes rolle i utvikling av Trysilfjellet. 
Trysils tidligere ordfører gjennom 28 år, Arvid Nyberg var skeptisk til salget: ”Trysilfjellets 

historie skriver seg tilbake til skogkjøpene i 1891, og jeg synes det er viktig at vi fortsatt er 

herre i eget hus. ..... Nyberg mener fellesskapet mellom kommunen og grunneierne har vært 

viktig for utviklingen av Trysilfjellet gjennom de siste 30 åra. I tillegg har DU 
23

 og staten 

vært med på å finansiere mye gjennom offentlig kapital. – I fjellet er det skapt verdeier som 

hele Trysil har et eierforhold til. Jeg har ikke noe i mot svenskene, men nå har vi ikke bruk for 

en ny union, sier Nyberg” (Hamar Arbeiderblad 20.05.2005) 
 
Også dagens ordfører var negativ til salget: ”-Jeg mener vi bør beholde kontrollen over 

anlegget, slik at vi kan sikre oss langsiktige inntekter og verdiskaping over tid, understreker 

Norderhaug som også argumenterer varmt for å beholde kompetansen i bygda.” (Dagens 
Næringsliv 20.05.2005) 
 
Samtidig er det mange i Trysil som ser fordeler med salget, siden Skistar regnes som en svært 
dyktig og profesjonell eier og driver av vinterdestinasjoner. Noen peker også på at Trysil 
kommune har hatt en uryddig dobbeltrolle i forhold til Trysilfjellet, som største eier og som 
planmyndighet. Etter salget til Skistar kan kommunen rendyrke rollen som myndighetsutøver, 
særlig i forhold til Plan- og bygningsloven, men også i forhold til en rekke andre lover som 
utbyggingen og aktivitetene i Trysilfjellet berører. 

                                                
22 Skistar AB overtok Trysilfjellet Alpin AS, Trysil Booking, Trysilfjellet Golf AS og Fjellbygg AS 1. november 
2005. Skistar overtok også 35 prosent av aksjene i Sportsservice AS og 33.5 prosent av aksjene i Knettsetra. 
Grunnen ble ikke solgt, men beholdes av grunneierne i Utmarkslaget.  
23 Distriktenes utbygggingsfond. 
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4.6 Statlig politikk og lokal respons – hvorfor har utviklingen i 
Kongsvinger og Trysil vært så forskjellig? 
 
Hva er så bakgrunnen for at veksten i regionsenteret Kongsvinger stagnerte, mens 
virksomheten i Trysilfjellet, i en avsidesliggende skogkommune, fortsatt er i utvikling?24 Det 
er selvsagt ingen enkel forklaring på dette, mange faktorer har spilt inn. Felles for de to 
kommunene er at de hadde sterke ordførere med gode politiske kontakter på sentralt nivå. 
Dette bidro til at begge kommunene i en periode hadde relativt lett tilgang til statlige lån og 
tilskudd. Trysils ordfører gjennom 28 år, Arvid Nyberg, sikret kontinuitet arbeidet, mens mye 
av dynamikken i Kongsvinger ble borte da Norvald Strand sluttet som ordfører. Like viktig 
var det kanskje at den raske utbyggingen i Kongsvinger hadde stilt kommunen i en vanskelig 
finansiell situasjon. Det ble, av økonomiske grunner, nødvendig med en 
konsolideringsperiode.  
 
En annen forskjell mellom de to kommunene er at Kongsvinger i langt sterkere grad enn 
Trysil var koblet opp mot en statlig politikk som var tidsavgrenset; industriutbygging, 
utflytting av statlige arbeidsplasser og vekstsenterpolitikk. Veksten i Kongsvinger var i større 
grad basert på eksterne aktører, først og fremst statlige. I Trysil var en langt flinkere til å 
trekke inn private investorer og involvere mange lokale aktører. Selv om det også i Trysil var 
noen relativt få personer som drev fram utviklingen i Trysilfjellet, ble de aldri en "mafia" slik 
mange så på de fire-fem sentrale personene i Kongsvinger. Trysil var slik sett langt bedre 
rustet til å videreutvikle næringslivet i kommunen, også etter at de store statlige midlene ble 
vanskeligere å få tak i. Kongsvinger strategi var svært sårbar overfor politiske endringer, og i 
langt større grad basert på tett personlige kontakter mellom lokale politikere og sentrale 
personer i regjering, departement og andre statlige organer. I Kongsvinger var visjonene 
knyttet til vekst i folketallet, stedet skulle bli en by. Ser vi bort fra boligbyggingen, der 
kommunen var sentral, var veksten i Kongsvinger mer fordelingsbasert enn 
utviklingsorientert. Trysil har i større grad hatt ett prosjekt, Trysilfjellet. Gjennom en godt 
planlagt utbygging, bindende avtaler mellom involverte grunneiere, lokal kontroll og 
utvikling av lokal kompetanse skulle aktiviteten i ”fjellet” være lokomotivet i langsiktig 
omstilling fra jord- og skogbruk til reiseliv.  
 
Bak de kollektive entreprenørene står ofte enkeltpersoner som spiller en mer sentral rolle enn 
andre. Teigen(2002) kaller disse for samfunnsentreprenørene. Det vanligste eksemplet på 
samfunnsentreprenøren i norsk tiltaks- og entreprenørforsking har vært ”tiltaksordføreren”.  
Tiltaksordførerne var først og fremst aktive på markedet for omlokalisering av 
industribedrifter. Det var eksogene ressurser som skulle utvikle kommunen/regionen. Senere  
har det lokale utviklingsarbeidet fått en mer endogen karakter, dvs. at en i større grad har tatt  
utgangspunkt i lokalsamfunnets egne ressurser, menneskelige, menneskeskapte og 
naturbaserte. (Teigen 2002) 
  
Både Kongsvinger og Trysil hadde typiske tiltaksordførere, i den forstand at de var sentrale i 
flere organisasjoner som kan betegnes som kollektive entreprenører, og ved at de svært aktivt 
utnyttet de gode nettverkene de hadde med sentrale myndigheter. Men bare i Kongsvinger kan 
en si at ordføreren og hans medspillere satset ensidig på eksterne ressurser, gjennom 
”tildeling” av statlige institusjoner, lokalisering av industrielle produksjonsfilialer og bygging 
av statlige industribygg (SIVA). Kongsvingers korte vekstperiode samsvarer bra med 

                                                
24 Trysil kommune sliter med å opprettholde folketallet. Med unntak av aktiviteten i Trysilfjellet, og de 
ringvirkninger dette gir, er det knapt noen næringsmessig vekst i Trysil. 
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hypotesen om at mange av samfunnsentreprenørene som stod i spissen det næringsrettede 
utviklingsarbeidet i kommunene fra 1960-tallet til langt ut på 1980-tallet arbeidet på en slik 
måte at viktige deler av samfunnet ikke ble utviklet. Det ble utviklet en statsavhengighet, og 
en avhengighet av eksterne beslutningstakere, men selvsagt også en kompetanse og dyktighet 
i forhold til slike aktører, som ikke gir uttelling i dag. Dette har flere årsaker. For de første er 
den statlige ideologien og politikken for næringsutvikling i distriktene en annen. For det andre 
er fasen med flytting av industriproduksjon til distriktene i stor grad avsluttet. Skal vi følge 
Eriksen(1996) og Arbo(1997) vil en slik historie også virke hemmende gjennom de mentale 
bilder områdets politikere, kommuneansatte og befolkning får av sin rolle og sine muligheter.  
Dette har nå både SIVA og regionrådet tatt inn over seg og grepet fatt i. Kunnskapsutvikling, 
holdningsendring og tro på egne krefter er nå sentrale elementer i regionens utviklingsarbeid.  
 
Utviklinga i Trysil har i langt større grad enn i Kongsvinger vært basert på lokale ressurser, og 
ikke minst på utvikling av lokale evner. Uten at de hadde noen klart formulert strategi for det, 
kan en i ettertid se at det har vært satset mye både på individuell og organisasjonsmessig 
læring som har gitt grunnlag for langsiktig vekst. Etter planene skal antall kommerislle senger 
i kommunen dobles, fra 15.000 til 30.000 innen 2015. Det som kan begrense veksten i 
framtida  er at Trysilfjellet snart er ”oppbrukt”, dvs. det er ikke plass til flere skiheiser og 
overnattingsanlegg. 
 

 
4.7 Avslutning 
 

Grensekommunene på norsk side er preget av at folketallet er i tilbakegang eller stagnasjon, 
og av et næringsliv dominert av bransjer med lav vekst eller tilbakegang. I perioder ha noen 
av kommunene nytt godt av statlig politikk, særlig knyttet til industriutbygging og utflytting 
av statlige arbeidsplasser fra Osloregionen. Denne epoken er over, og kommunene er i større 
grad overlatt ansvaret for sin egen næringsutvikling. I det nye regimet ligger det endringer i 
måten virkemidlene distribueres på, ved at fylkeskommunene har fått en mer sentral rolle. Det 
er også endringer i selve ideologien som ligger til grunn for politikken. Det legges nå større 
vekt på kunnskap og innovasjon, og på en breiere regionalpolitikk som ikke bare er rettet mot 
private bedrifter, men i like stor grad mot offentlige institusjoner (høgskoler, 
kunnskapsparker, næringshager, mm) som skal bidra til å fremme regional utvikling. Svært 
ofte tenkes det i retning av ”triple helix”, dvs. et samarbeid mellom bedriftene, 
virkemiddelapparatet og institusjonene for høyere utdanning og forskning. Dette er 
institusjoner som i all hovedsak er konsentrert i byer og småbyer. Samtidig gis det nå større 
åpning for at en i småbyene kan bruke virkemidler som tidligere var forbeholdt distriktene. 
Samlet betyr dette at regionalpolitikken er blitt ”breiere” både geografisk og når det gjelder 
hvem som kan være mottakere av virkemidlene.  
 
Grensekommunene står framfor store utfordringer når det gjelder å tilpasse seg det nye 
regionalpolitiske regimet. Men det klare skillet mellom et fordelingsregime på 1960/70-tallet 
og et utviklingsregime fra 1980/90 og utover stemmer ikke helt med det som har skjedd i 
”våre” kommuner. Riktig var en del av veksten på 1960- og 70-tallet basert på fordeling av 
statlige arbeidsplasser og statlige virkemidler, men det var også sterke drivkrefter lokalt for å 
utvikle kommunene.  
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Storparten av det som drives av offentlig ”utviklingsarbeid” er også i dag er basert på statlige 
midler. I kommunenes og fylkeskommunenes måte å tenke og arbeid på er trolig ikke mye 
forandret. Det dreier seg fortsatt om å skaffe statlige midler til ymse utviklingstiltak, gjennom 
programmer, prosjekter, kunnskapsparker, næringshager, ”fyrtårn”, centers of expertise, osv. 
Spørsmålet er om grensekommunene har de et næringsliv som kan nyttiggjøre seg de nye 
virkemidlene, og har de offentlige institusjoner som forventes å skulle inngå i de regionale 
innovasjonssystemene?  
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 5 Regionalpolitikken i Sverige og Norge. 
 

5.1 Regionalpolitikkens underordede betydning. 
 
Både i Sverige og Norge har den statlige sektorpolitikken hatt større betydning for den 
regionale utviklingen enn den politikken som kommer under merkelappen ”regionalpolitikk”. 
Ikke minst er de økonomiske overføringene til kommunesektoren av avgjørende betydning for 
å opprettholde bosetting og næringsvirksomhet utenfor de sentrale områdene i begge land. 
Den statlige omfordelingen av skatteinntektene er ikke regionalpolitisk, men velferdspolitisk 
begrunnet. Storparten av overføringene til kommunesektoren er bestemt av demografiske 
kriterier, dvs. de er knyttet til antall personer i aldersgrupper kommunene har et spesielt 
ansvar for. Annen sektorpolitikk rettet eksempelvis mot jordbruk, infrastruktur og utdanning 
er selvsagt også av stor betydning for regional utvikling. Over det hele ligger den generelle 
økonomiske politikken og handels- og utenrikspolitikken. I begge land er det tilpasningen til 
europeiske og til dels globale markeder for varer, tjenester og arbeidskraft som i hovedsak er 
bestemmende for den regionale utviklingen. Det som ofte betegnes som regionalpolitikk, eller 
”den smale regionalpolitikken” er derfor et slags supplement til den politikk som ellers preger 
den regionale utvikling. Det er en politikk med målsettinger som inkluderer en geografisk 
dimensjon, og som skal modifisere den geografiske fordeling av arbeidsplasser og bosetting 
som en ren markedsløsning ville gitt. Regionalpolitikken er ikke en ”motpolitikk” mot 
markedsliberalismen, men heller en politikk som skal styrke konkurransekraften i regioner 
med strukturproblemer og/eller avstandsulemper. 
 

5.2 De regionalpolitiske utfordringene – midlertidige 
strukturproblemer eller permanente avstandsulemper? 
 
 
I en europeisk sammenheng har de nordiske landene en spesiell regional utvikling. I alle 
landene pågår en befolkningsmessig polarisering, der veksten skjer i storbyområdene. I store 
deler av Norden, spesielt i de perifere områdene, har folketallet gått ned det siste tiåret, 
samtidig som det har vært en kontinuerlig vekst i de største byområdene. Utenfor Norden 
finner vi tilsvarende store områder med befolkningsnedgang bare i de baltiske landene, i 
tidligere Øst-Tyskland og i deler av Romania og Bulgaria. Til gjengjeld er det få regioner som 
har hatt så sterk befolkningsvekst som de nordiske hovedstadsregionene. Både Reykjavik-, 
Helsingfors- og Osloregionen er blant de 10 sterkest voksende regionene i Europa. Den sterke 
polariseringen vi ser i de nordiske landene skjer på tross av en aktiv regionalpolitikk, og på 
tross av at regionalpolitikken, i alle fall i Sverige og Norge, har hatt en distriktspolitisk 
innretning. I begge land er det de perifere, ikke-sentrale regioner som har vært 
regionalpolitiske målområder. Under senare år har dock en viss kursändring skett. Se vidare 
diskussionen i kapitel 3.7. Denne innretningen av regionalpolitikken atskiller seg fra det vi 
finner i andre deler av Europa.  
 
Med unntak av Danmark er alle de nordiske landene preget av en liten befolkning på et 
relativt stort, langstrakt landområde. Dette gir en lav befolkningstetthet, og gjør at store deler 
av landene har lang avstand til de nasjonale sentra. 
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Tabell 5.1 Befolkningstetthet i noen europeiske land 2000. 
 
 Innbyggere 

pr km2 
Finland 17 
Norge 15 
Sverige 20 
Danmark 126 
Spania 80 
Frankrike 108 
Sveits 172 
Tyskland 231 
Belgia 339 
Nederland 475 
Kilde: SSB Statistisk årbok 2006. 

 
Den spredte bosettingen og de lange avstandene er begrunnelsen for at en i alle de nordiske 
landene, unntatt Danmark, har hatt en statlig innsats rettet mot de ikke-sentrale deler av 
landet. Denne innsatsen har vært begrunnet med de konkurranseulemper bedrifter i slike 
områder har, og ut fra målsettinger om regional balanse (Sverige) og å opprettholde 
bosettingsmønsteret (Norge). 
  
Med visse unntak (nordre Hellas, indre deler av Spania, nordlige deler av Skottland) har 
utviklingsproblemene i Vest-Europa vært størst i områder med høy befolkningstetthet og en 
utviklet infrastruktur, men med alvorlige næringsstrukturelle problemer. I EU-landene, og 
også på EU-nivå, er derfor regionalpolitikken innrettet mot strukturproblemer mer enn mot 
avstandsulemper. Dette gjenspeiles også betegnelsen strukturfond. Formålet med 
strukturfondene er å stimulere geografiske områder som har en ugunstig næringsstruktur. 
Støtten skal stimulere til omstillinger slik at regioner som i dag er tilbakeliggende skal komme 
inn i en utvikling der de tar del i den generelle vekstprosessen i EU-området. Ut fra en slik 
tankegang er det naturlig at innsatsen gjøres gjennom programmer av tidsbegrenset varighet. 
Tanken er at vellykkede programsatsinger skal bringe regionen opp på et nivå hvor den kan 
være uavhengig av videre støtte. (Mønnesland 2003) Mønnesland (2003) peker på at det i 
praksis har vært vanskelig å komme dit at de tilbakeliggende EU-regionene har blitt 
”helbredet”. I stedet har vi i de fleste EU-land sett en økende forskjell mellom vekstregioner 
og regioner i stagnasjon, målt for eksemepel ved bruttoregionprodukt per innbygger. 
 

5.3 Kjennetegn ved svensk og norsk regionalpolitikk. 
 
Institutet för tilväxtpolitiska studier (ITPS) og Norsk Institutt for by- og regionforskning 
(NIBR) har sammenliknet svensk og norsk regionalpolitikk. (Foss m.fl. 2004, Edvardsen 
2004).  
 
I følge Edvardsen(2004) hadde norsk regionalpolitikk i etterkrigstiden et ganske annet 
utgangspunkt enn den svenske, med gjenoppbygging etter krigen som første prioritet. ”Den 

svenske regionalpolitikken startet opp noe senere, som et svar på den stadig økende 

fraflyttingen av særlig de nordlige delen av landet. Fra 1960-årene har hovedmålet for den 
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regionale politikken ligget noenlunde fast: Bevaring av bosettingsmønsteret for Norges 

vedkommende og regional balanse i Sverige.” (Edvardsen 2004, s. 9) På tross av disse 
forskjellene, er det, i følge Edvardsen(2004) flere likheter enn ulikheter. Både i Sverige og i 
Norge man vært opptatt av å få til en geografisk fordeling både av næringsvirksomhet og 
offentlig virksomhet. Edvardsen (2004) har i en tabell satt opp viktige kjennetegn ved svensk 
og norsk regionalpolitikk. (Edvardsen 2004, s. 61): 

 

Tabell 5.2 Kjennetegn ved regionalpolitikken i Norge og Sverige*  

Norge  Sverige  

Utgangssituasjon Etterkrigssituasjonen – 
regional ubalanse  
Ubalansert flytting  

(Mangel på … ) Strukturell endring  
Ubalansert flytting  

Hovedproblem  Tidligere:  
Ressursfordeling  
Økonomisk vekst nasjonalt  
Like velferds- og levekår  
Nå  
Bevare bosettingsmønsteret  

Tidligere  
Begrense regional ubalanse  
Kompensere for markedskreftene.  
Like levekår  
Nå  
Økonomisk vekst  

Mål for den smale 

regionalpolitikken  
”Bedriftsrettet”:  
Investeringsstøtte  
Rentesubsidier  
Utviklingsstøtte  
Arbeidskraftsstøtte  
Transportstøtte  
Redusert arbeidsgiveravgift  
Rettet mot lokale myndigheter:  
Refusjon av vannkraftinntekter  
Utviklingsstøtte  
Industrifond  
Distriktsrettede utviklingsfond  
Rettet mot innbyggere 
(personrettet):  
Reduksjon av studielån  

”Bedriftsrettet”:  
Lokaliseringsstøtte  
Utviklingsstøtte  
Arbeidskraftsstøtte  
Distriktsinvesteringsstøtte  
Transportstøtte  
Redusert arbeidsgiveravgift  
Prosjektstøtte – regional utvikling  
Øvrig  
Lån til investeringsavtaler (loan to 
investment trusts)  

Mål for den breie 

regionalpolitikken  
Tidligere  
Offentlig service  
Statlig eid produksjonsindustri  
Nå  
Sektorpolitikk inkl. forsvars- 
og utdanningspolitikk  

Tidligere  
Offentlig service  
Lokalisering av statlige 
myndighetsorganer  
Nå  
Høyere utdanning  
Reduserte forsvarsutgifter  

Hva preger 

regionalpolitikken i 

dag? 

”Myke” investeringer;  
Kunnskap/kompetanse  
Innovasjon  
Bottom-up tilnærming  
Partnerskap  
Regionale utviklingsprogram  

Økonomisk vekst i fokus  
Programorientert (ikke prosjektorientert)  
Bottom-up tilnærming vektlagt  
Partnerskap  
Avtaler for regional vekst (programmer)  

Effekter  Uklare, men forventete effekter 
(bedre enn uten)  

I hovedsak ukjente: Nasjonal vekst 
versus regional fordeling (jamnstilling)  

___________________________________________________________________________ 
* Edvardsen (2004, s. 61). Norsk oversettelse fra Klepp og Lutnes (2004, s. 55) 
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5.4 Regionalpolitikk i endring? 
 
Både i Sverige og Norge er regionalpolitikken endret de siste årene. Det er uklart hvordan 
endringene skal tolkes og hvor store endringene i realiteten er. Det er i alle fall store endringer 
i språket og retorikken, og endringene tolkes ofte som et paradigmeskifte. (Se for eksempel 
Quiogue 2005, Bukve 2004). I analysene av disse endringene legges det vekt på at 
rammebetingelsen for næringsutvikling har gjennomgått store endringer siden 
regionalpolitikken fikk sin første utforming. Særlig trekker en fram globaliseringen, den økte 
betydningen av kunnskap og nødvendigheten av raskere innovasjonstakt. Som en forsterking 
av dette kommer at både Sverige og Norge har tilpasset seg EUs konkurransereglement. Fire 
hovedelementer i politikkendringene kan trekkes fram: 
 

• Overgang fra et fordelingsregime til et vekstregime. Bukve (2004) omtaler dette 
slik: Kjernen i fordelingsregimet var distriktspolitikken, med vekt på omfordeling 

frå sentrum til periferi og verkemiddel som var innretta mot modernisering av 

periferien. Når vi ser utviklinga frå dagens ståstad, er det liten tvil om at det 

distriktspolitiske fordelingsregimet frå 1960- og 70-talet har forvitra. Forvitringa 

kjem mellom anna til synes i ein sterk reduksjon av midlane til den smale distrikts- 

og regionalpolitikken. … løyvingane til den smale distrikts- og regionalpolitikken 

har blitt meir enn halvert det siste tiåret. I nominell kroneverdi er reduksjonen frå 

2,9 milliardar årleg til 1,4 milliardar. Korrigert for prisstiginga var løyvingane i 

2003 berre 40% av nivået ti år tidlegare. ...... Dei særskilde distriktspolitiske 

institusjonane har òg blitt nedbygde, gjennom overgangen frå 

Distriktsutbyggingsfondet via SND (Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond) til 

Innovasjon Norge. Bukve omtaler situasjonen i Norge, men endringene i svensk 
regionalpolitikk tolkes ofte på samme måte, dvs, fra fordeling til vekst, se for 
eksempel Quoigue (2005) 

 
• Overgang fra statlig, ”top down” styring, til ”regiontilpasset regionpolitikk” med 

større oppgaver og ansvar til fylkene/länene. Det er lite kunnskap om hvor stor 
denne endringen faktisk har vært, og hvor mye som er endringer i språk og 
retorikk. Det er fortsatt staten, eller EU, som legger rammene, fastlegger hvilke 
virkemidler som kan brukes, og som fordeler skatteinntektene til 
utviklingsarbeidet i fylkene/länene. Det regionale nivået har større oppgaver enn 
tidligere når det gjelder å distribuere virkemidlene, forhandle med kommunene om 
prosjekter, etc, men har nokså begrenset handlingsrom i selve politikk- og 
virkemiddelutformingen.  

 
• Harmoniseringen med EUs regionalpolitikk og konkurransepolitikk har redusert 

mulighetene for støtte til enkeltbedrifter, og mulighetene for varig driftsstøtte, 
eksempelvis redusert arbeidsgiveravgift, til bedrifter med permanente 
avstandsulemper. Den regionalpolitiske støtten må i større grad gis som 
tidsavgrensede prosjekter eller programmer, og ikke gis slik at den favoriserer 
enkeltbedrifter. Støtten kan gis til bedriftsnettverk, for eksempel til 
kunnskapsutvikling, eller innovasjonsfremmende tiltak, eller den kan gis til 
utdannings- og infrastrukturtiltak der det offentlige selv er en mottaker av den 
statlige regionalstøtten. Det er lite empirisk kunnskap om hvilke regioner, eller 
typer av regioner, som på lengre sikt vil vinne på en slik omlegging av 
regionalpolitikken. 
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• Økt satsing på små og mellomstore byer i Norge. Begrunnelsen for dette er om lag 
den samme som under vekstsenterpolitikken på 1960-tallet. For det første skal 
veksten i småbyene demme opp for flyttestrømmene til storbyene. For det andre 
skal utviklingen i småbyene spre vekstimpulser til omkringliggende distrikter. 
Denne politikken var ikke særlig vellykket for førti år siden, og heller ikke i dag 
synes den å gi de forventede resultater. Som nevnt har veksten de siste årene, både 
i Sverige og Norge, i all hovedsak kommet i storbyene og deres omland.  

 

5.5 Imitasjon og modellimport. 
 
Svensk og norsk regionalpolitikk har alltid vært basert på imitasjon og modellimport. I 
utformingen av sin politikk har de sett til andre vestlige land, og særlig til Vest-Europa. 
Gjennom EU-medlemskapet har Sverige sterkere føring på sin politikk enn Norge har 
gjennom EØS-avtalen. Men Norge har imitert EUs regionalpolitikk ut over det som er 
nødvendig som følge av EØS-avtalen, og det har skjedd en EU-tilnærming av norsk 
regionalpolitikk. Edvardsen (2004, s. 63) kommenterer dette slik:  
“Although Norway is not a member of the Union, there is great political interest in the 

country for trying to adapt to EU rules in most all fields of policy. The EEA agreement is an 

important reason for this, but Norway tries its best to adapt also in fields not covered by this 

agreement…. Strategies for developing Norwegian regional policies imply that the intentions 

and measures become more and more similar to the ones within the Union”. 
 
Et viktig unntak er strukturfondene. Norge har ikke tilgang til EUs strukturfond, slik Sverige 
har. Men Norge står selvsagt fritt i å opprette støtteordninger etter samme lest som EU. At 
Norge har valgt ikke å gjøre det, er kanskje et uttrykk for at permanente avstandsulemper 
fortsatt blir sett som en viktig regionalpolitisk utfordring i Norge, og at slike avstandsulemper 
ikke kan ”helbredes” gjennom tidsavgrensede strukturtiltak. Norges forhandlinger med EU for 
å kunne opprettholde geografisk differensiert arbeidsgiveravgift er et utrykk for det samme. 
Gjennom denne ordningen gis det permanent støtte (avgiftsreduksjoner) til bedrifter i et 
utvalg av landets kommuner. Hvilke kommuner som skal omfattes av ordningen må 
godkjennes av EU. 
 
Ser en bort fra strukturfondene og den differensierte arbeidsgiveravgiften25, har tilpasningen 
til EU langt på veg påvirket svensk og norsk regionalpolitikk på samme måte, selv om den 
formelle tilknytningen til EU er ulik. Edvardsen (2004, s.64) peker på tre årsaker til dette: 
 

• Regionalpolitikken må utformes slik at den er i tråd med EUs konkurransepolitikk. 
• Valg av virkemidler, nivået på støtteordningen og hvilke regioner som skal være 

kvalifisert for støtte må være i tråd med retningslinjer fastsatt i EU. 
• Den økonomiske og politiske tenkningen i EU får etter hvert økende betydning i alle 

sektorer, og blir derfor førende for sektorpolitikken, dvs. for den breie 
regionalpolitikken. 

 
Modellimport, føringer fra EU og selvpålagt tilpasning til EUs regionalpolitikk har gjort at 
regionalpolitikken i Sverige og Norge på mange måter er lik. Det er selvsagt noen forskjeller, 
men hovedinntrykket er likevel klart når det gjelder regionalpolitikken i begge land: 

                                                
25 Sverige hadde tidligere en ordning som liknet den norske ordningen med geografisk differensiert 
arbeidsgiveravgift. I motsetning til Norge har Sverige ikke tatt noen kamp med EU for å 
opprettholde/gjeninnføre ordningen. 
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• Lite, og avtakende, direkte bedriftsrettet støtte. 
• Mer støtte til infrastruktur, kunnskap og kompetanse. 
• Virkemidler utformes sentralt og finansieres fra staten og via EU (Sverige). 
• Det praktiske arbeidet med distribusjon av virkemidler er i stor grad ”outsourcet” til 

regionene, dvs. län og fylker.  
• Lite eller ingen løpende støtte, bare tidsavgrensede programmer og prosjekter. 
• Lite automatisk tildeling av støtte. Støtten tildeles etter omfattende søknads- og 

møteprosedyrer som kan involvere mange aktører. (Partnerskap) 
 

Som vi tidligere har vært inne på, er det usikkert om våre grenseområder kommer godt ut av 
den omleggingen regionalpolitikken har gått gjennom de siste årene. Grenseområdene har få 
eller ingen byer, de har få utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer og de har lite innslag 
av kunnskapsbaserte næringer. De har verken et næringsliv eller offentlige institusjoner som 
ligger først i løypa når det gjelder tildeling av programfinansierte tiltak innenfor de områder 
det satses på i dag. De har kanskje heller ikke den kompetansen eller det nettverket som 
kreves for å utforme og få gjennomslag for sine søknader om program-/prosjektbasert støtte. 
Et inntrykk fra de samtaler vi har hatt i grensekommunene, er at de svenske kommunene i 
større grad enn de norske har bygd opp organisasjoner og kompetanse som er nødvendig for å 
lykkes i kampen om økonomisk støtte til utviklingsprogrammer og -prosjekter. Dette kan ha 
sammenheng med kommunestørrelsen. De norske kommunene er for små til å kunne ha egne 
næringsselskaper med tilstrekkelig kompetanse og ressurser, og våre samtaler i kommunene 
bekrefter inntrykket av det er vanskelig å få interkommunale næringsselskaper til å fungere 
godt. 
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6 Empirisk redovisning: Fyra svenska gränskommuner 
 

Som framgår av den metodiska ansatsen i kapitel 2 utgör det empiriska underlaget dels av 
litteratur- och dokumentstudier, dels av en genomförd intervjuundersökning med företrädare 
för berörda kommuner. Den förstnämnda studien redovisas i kapitel 3-5.  Resultaten från den 
svenska delen av intervjuundersökningen redovisas i detta kapitel. Motsvarande resultat från 
den norska kommunstudien redovisas i nästkommande kapitel, kapitel 7. 
 

Vi inleder således med att belysa resultaten från den intervjustudie, som omfattar fyra svenska 
gränskommuner. Vad betyder den statliga styrningen för kommunernas möjligheter att kunna 
agera aktivt som en viktig aktör inom ramen för regionalpolitiken? Vilka möjligheter och 
restriktioner föreligger inom detta politikområde?  Det är det frågekomplex vi inleder kapitlet 
med. 
 

 

6.1 Statens styrning 
 

6.1.1  Styrningsbegreppet 
 
Statlig styrning är ett mångtydigt och komplext begrepp. Vår utgångspunkt är att det är en 
aktör som är styrande och att det är en som styrs, således en subjekts- och objektsrelation. 
Styrning betraktar vi därmed som ett relationsbegrepp. Det finns i det här fallet en 
uppdragsgivare, staten och en uppdragsmottagare, kommunen alternativt ”regionen”.26 I 
uppdraget – som i skiftande grad är finansierat - finns också en angiven målsättning, stundtals 
preciserat i form av ”mål” och delmål eller i form av avsiktsrelaterat ”syfte”. Det finns dock 
skäl att notera att i modern reformstrategi är det inte ovanligt att med ett ”växelspel” mellan 
de olika politiska nivåerna. Konkret kan det innebära att lokala  idéer, förslag och erfarenheter 
kan utgöra utgångspunkten för det centrala politiska beslutsfattandet. Det är således mer fråga 
om ett ”dialogiskt” förhållningssätt mellan nivåerna än ett ensidigt ”monologiskt” från 
centralmaktens sida. 
 
Det finns också skäl att påpeka att en kommun är utsatt för flera parallella styrsystem 
samtidigt. Det beror på att kommunen har flera funktioner att svara för vid ett och samma 
tillfälle, som förvaltningsmyndighet, tillsynsmyndighet, uppdragsgivare, avtalspart som 
köpare alt. säljare, arbetsgivare, myndighetsutövare etc. Bilden kompliceras av att det inte 
sällan förekommer målkonflikter mellan de olika funktionerna, vilket ställer stora krav på vad 
som kan betraktas som rimliga och lämpliga avvägningar (Jfr. Sundin, A 2003).  
 

 

6.1.2  Restriktioner 
 
Grundläggande för den kommunala kompetensen   är kommunallagen och den 
speciallagstiftning som finns.27 I kommunallagens   fastslås att kommunerna skall kunna 
                                                
26  Sedan är det en annan sak att kommunen i nästa skede kan fungera som subjekt och t.ex. skolorna och  
äldreomsorgen fungerar som objekt.  
27  Kommunerna bedriver sin verksamhet inom statens ram. Det gäller både territoriellt och rättsligt. Det innebär 
att det är riksdagen som anger ramarna för och innebörden av den kommunala självstyrelsen,  det vill säga  vad 
som gäller relationen mellan stat och kommun.  I Regeringsformen regleras inte innebörden av den kommunala 
självstyrelsen,  utan i denna regleras endast principiella frågor, typ principen om den representativa demokratin   
och principen om den kommunala beskattningsrätten. De grundläggande principerna för kommunernas 
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vårda sina angelägenheter och tillgodose sina behov. Fundamentalt för den kommunala 
självstyrelsen blir därför hur begreppet ”sina” angelägenheter skall tolkas. Vid en jämförelse 
mellan den centrala, regionala och lokala nivån i det politiska systemet, kan snabbt 
konstateras att det finns omfattande politikområden som dagligen berör den enskilda 
kommunmedborgaren och som inte med nuvarande kompetensfördelning är att betrakta som 
en primär kommunal uppgift. Det gäller t.ex. vägar och kommunikationer, sjuk- och 
hälsovård, jordbruks- och skogspolitik etc. Dessutom finns det en omfattande verksamhet som 
bedrivs på kommunal nivå, där kommunen främst fungerar som en utförare av statliga beslut 
på lokal nivå. Det gäller bl.a. skolan, äldre- och handikappomsorgen och socialtjänsten. Flera 
av de intervjuade uppfattar därför kommunen som ”ett lokalt statligt organ” med uppgift att 
genomföra den nationellt fastställda politiken. Den kommunala självstyrelsen blir därför till 
stora delar  illusorisk, enligt dessa sagesmän.28  Det är främst den pressade ekonomiska 
situation, som staten försatt kommunerna i genom att inte fullt ut svara för finansieringen av 
denna verksamhet, som utgör bakgrunden kommunföreträdarnas synsätt. Vad gäller själva 
formerna för speciallagstiftningens genomförande finns i varierande grad utrymme för den 
enskilda kommunen att själv besluta.    
 
En stor andel (ca 80 %) av den kommunala budgeten avsätts för äldreomsorg, barnomsorg och 
skola. Vid finansieringen av dessa verksamheter betyder statsbidragen mycket. Genomgående 
påpekade  emellertid  berörda kommunföreträdare – fel eller rätt - att den statliga 
finansieringen var ett uttryck för en ”underfinansiering”. Den statliga finansieringen täcker 
inte fullt ut de verkliga kostnaderna. Man har från centralt håll dessutom  ingen överblick över 
vilken den totala kostnadseffekten blir för den enskilda kommunen om man beaktar allt vad 
som staten ålägger de svenska kommunerna. Det är en aspekt som ofta förekommer från de 
intervjuades sida. För att täcka mellanskillnaden måste kommunala medel tillskjutas, vilket 
medför att handlingsfriheten minskar i motsvarande grad vad gäller möjligheterna att kunna 
agera inom  renodlade kommunala politikområden, inom den s.k. ”fria” sektorn. 
 
Ytterligare ett antal  restriktioner – som många kommunföreträdare pekade  på - är följande: 
 

• Statsbidragens alltmer riktade karaktär  med specifika villkor kopplade till dessa 
medel. Man vill från kommunalt håll – inte helt oväntat – bibehålla den generella 
varianten av statsbidrag. 29 

 
• Utvecklingen under 1990-talet och i början av 2000-talet  har inneburit att den statliga 

styrningen tilltagit med ett minskat handlingsutrymme för kommunerna som följd. Det 
har skett i form av maxtaxor, rättighetslagar, vårdgarantier, förstärkt statlig tillsyn 
etc.  

                                                                                                                                                   
befogenheter och kompetens framgår dock  av kommunallagen.  Vid sidan av denna lag regleras en mycket stor 
del av den kommunala verksamheten  i  speciallagar.  Av dessa framgår bl.a.  vilka befogenheter och vilket 
ansvar kommunerna har. Några exempel på speciallagar avser socialtjänst, skola, räddningstjänst och fysisk 
samhällsplanering.  
 
28 Liknande synpunkter framfördes av sju kommunstyrelseordförande i en DN-debattartikel 7 nov 2002. Dessa  
politiker - socialdemokratiska till sin partifärg, d.v.s. samma som den dåvarande regeringen  - representerade sju 
av landets större kommuner. 
 
29 Statsbidraget betyder mycket för landets kommuner i sin helhet. De generella och riktade statsbidragen 
svarade 2002 för 15,2% av intäkterna mot 7,3% för avgifter och taxor. Den huvudsakliga intäktskällan var dock 
kommunalskatten som svarade för 68,5%  (SOU 2003:123 s. 90). 
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• Skattetaket  och avgiftsförordningen, som omöjliggör ett budgetarbete, där man är 

suverän i sin hantering av alla centrala parametrar i detta arbete.  Det är ett förhållande 
som i vissa situationen kan upplevas som mycket besvärande. Dessutom har det 
påpekats att den kommunala beskattningsrätten delvis är illusoriskt. Höjer man den 
kommunala skatten medför detta att skatteutjämningsbidraget  kan komma att minska, 
d.v.s. den finansiella effekten kan bli ganska marginell.  Det ger knappast rätt signaler 
till varken kommunpolitiker eller till kommunmedborgarna, enligt de tillfrågade.   

 
• En restriktion som flera kommunföreträdare påtalar är den starka statliga 

sektorspolitiken med de konsekvenser den har för den enskilda, mindre kommunen. 
Det gäller såväl statliga myndigheter som statliga bolag i form av till exempel 
Arbetsmarknadsstyrelsen, Vägverket och Planverket resp. Statens Järnvägar, 
Systembolaget och ”Posten”.  Inom varje sektor utvecklas ett sektorstänkande och 
problemen blir sektorspecifika. Förmågan till en helhetssyn, där hela samhällets (läs: 
kommunens) intressen beaktas, går förlorad. Varje myndighet/bolag fattar sina beslut 
utifrån sitt perspektiv där den interna logikens grunder är styrande.30 För en liten 
kommun kan detta få förödande konsekvenser, påpekar flera kommunföreträdare.31 I 
förlängningen skapar detta starka ensidiga beroendeförhållanden och den kommunala 
självstyrelsen reduceras i motsvarande grad.32 

 
• Låt oss belysa den statliga sektorspolitikens konsekvenser med ett aktuellt 

politikområde, vägbyggandet. Kommuner runt om i landet står i kö för att få det 
statliga Vägverket att prioritera just de vägprojekt som är mest angelägna för dessa 
kommuner. För att underlättandet finansieringen av dessa projekt är kommunerna 
beredda att förskottera dessa medel till vägverket, med de indirekta och direkta 
ekonomiska konsekvenser (lånet är räntefritt och med en ”något osäker 
amorteringsplan ”) det kan få för den enskilda kommunens verksamhet (NWT 2004-
08-31, 2004-10-01).      

 
I Dagens Samhälle (nr 13 2004) uttrycks förhållandet som följer: ”Kommuner och  
regioner har förskotterat 1.85 miljarder till statliga vägprojekt. Kommunerna lånar ut  
räntefritt till vägverket men tvingas själva ta upp lån för att betala förskotten. 
Vägverket lämnar inte garantier om exakt när pengarna skall återlämnas. ........  
Frustrerade lokalpolitiker vill inte se sina efterlängtade vägåtgärder hamna på 
undantag i verkets långtidsplaner”.  

 
• Den statliga styrningen kan i vissa lägen vara ett stöd att kunna hänvisa till, då 

kommunen står inför kravet att behöva fatta obekväma beslut, som får svåra 

                                                
30 Det kan innebära att en kommun som får stöd av statlig myndighet för till exempel en turistsatsning kan hejdas 
av annan statlig myndighet. Helhetsperspektivet riskerar att hamna i skymundan, enligt samordningsminister Pär 
Nuder (SvD 2004-10-02 i artikeln ”Mer makt åt regeringen.”). 
 
31 Statsmakterna är medvetna om sektoriseringens negativa konsekvenser inte minst på landsbygden.  
Länsstyrelsens lokala utvecklingsprogram för kommersiell service kan betraktas som ett försök till samordning 
för att söka upprätthålla en fungerade service också på landsbygden. 
 
32 Förhållandena är likartade när det gäller sjuk- och hälsovården. Landstinget har sin organisation och sina 
styrsystem, vilka är avgörande för beslutens inriktning inom detta politikområde med de konsekvenser detta kan 
få för den enskilda kommunen.  
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konsekvenser för den lokala befolkningen. Det är en aspekt, som mer eller mindre 
tydligt framkommer – inte minst när intervjun övergår till ett mer informellt samtal.  

 
• Sektorspolitikens problematik begränsar sig inte endast till den statliga sektorn. Den 

omfattar också landstingens verksamhet, inte minst sjuk- och hälsovården. Den 
enskilda kommunens beroende av en väl fungerande sjukvård utgör en grundläggande 
del av samhällsservicen. Utan en sådan service är det svårt att bland annat rekrytera 
och kunna  bibehålla kvalificerad arbetskraft i en kommun med de konsekvenser detta 
kan få för sysselsättningen. Landstinget utgör därför en av de absolut viktigaste 
externa aktörerna för den enskilda kommunen. Det var flera kommunföreträdare som 
underströk detta förhållande. Ett uttryck för sjukvårdens betydelse  och för 
möjligheterna att kunna tillgodose behovet av sjukvård lånar bland andra Arvika 
kommun ut 40 miljoner kronor till landstinget (räntefritt och med en löptid på 15 år) 
för att bygga om sjukhusets operationsavdelning i Arvika (NWT 2004-12-10).  

 
 
6.1.3  Möjligheter 
 

Kommunföreträdarna pekade vid samtalen också ut ett antal möjligheter, som medför positiva 
förutsättningar att kunna agera på kommunal nivå. Nedan redovisas de viktigaste av dessa. 
 

• Kommunallagen och dess tillämpningar - ger inom ”den renodlade kommunala 
sektorn” relativt stor frihet, enligt de intervjuade. Den oreglerade verksamheten 
uppskattas av de tillfrågade till ca 10% - 20%  av den kommunala verksamheten. Det 
gäller till exempel politikområden som kultur, fritid och idrott. Andra exempel utgör 
av tillämpningen av speciallagstiftningen. Den fysiska samhällsplaneringen – i form 
av plan- och bygglagstiftningen – kan ses som ett uttryck för detta. Det som regleras i 
lagstiftningen är formerna för själva hanteringen av arbets- och beslutsprocessen vad 
gäller plan och byggprocessen. ”Det kommunala planmonopolet” ger dock kommunen 
inflytandet över själva markanvändningen och hur den fysiska miljön skall utformas i 
den enskilda kommunen. I realiteten är det dock kommunens förhandlingsposition 
gentemot olika aktörer i form av byggherrar, markägare, finansiärer, företagare med 
flera, som är avgörande för vilket handlingsutrymme kommunen i verkligheten har. 
Undersökningsresultatet ligger i linje med andra forskningsresultat (Se Sundin A. 
1997). 

 
• Skatteutjämningsbidraget nödvändigt – en förutsättning inte minst i 

glesbygdkommuner med låg skattekraft. I annat fall skulle den kommunala 
serviceverksamheten inte vara möjlig att driva. Det påtalar många av de tillfrågade 
samtidigt som man understryker att det inte är fråga om något ”Socialbidrag”. 
”Kommunerna har varit med i olika former och bidragit till tillväxten (BNP) i landet. 
Det kan vara fråga om såväl råvaruförsörjning som utbildnings- och 
kompetensinsatser. Efter sin gymnasieutbildning är det till exempel många ungdomar, 
som lämnar bygden till förmån för universitetsstäder och storstadsområden.” 
sammanfattar en av de tillfrågade detta synsätt.  

 
• Statsbidragets stora betydelse, som framgår av beskrivningen ovan, för den           

kommunala  verksamheten, understryks av samtliga kommunföreträdare. Utan detta           
finansiella stöd skulle det vara omöjligt att ens teoretiskt kunna leva upp till att lösa de           
statliga uppgifter som ålagts kommunerna. Problemet är den ”underfinansiering” för 
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de statliga uppgifterna som flertalet av de tillfrågade upplever mycket starkt. Detta           
ifrågasättande kan på sikt leda till svåra legitimitetsproblem mellan kommunerna och           
statsmakterna.   

 
 

   6.2  Nationsgränsen   Norge - Sverige 
 

    6.2.1  Resurser och möjligheter 
 

Samarbetet och interaktionen mellan gränskommunerna skiftar utefter gränsen beroende 
på skiftande förutsättningar. Mycket är självfallet beroende tillgängligheten och 
kommunikationsmöjligheterna. Avgörande är naturligtvis också befolkningens 
lokalisering och befolkningstätheten. Bristen på större tätorter i norra delen av 
undersökningsområdet begränsar förutsättningarna för ett meningsfullt samarbete. 
Förhållandena är annorlunda i söder, där det upplevs som naturligt med breda kontaktytor 
mellan gränskommunerna. Det kom tydligt till uttryck i kommunerna på båda sidor 
gränsen.  
 
En genomgående drivkraft från de svenska kommunernas sida är den  attraktion som 
tillväxtregionen Oslo – Gardemoen utgör. Det kom mycket klart till uttryck hos såväl de 
norska som svenska kommunföreträdarna att den tillväxtpotential, som regionen uppvisar 
är mycket intressant inför framtiden. I omvärldsanalyser och i framtida strategiska planer 
har detta därför stor genomslagskraft i den berörda kommunerna.  Från svenskt håll 
påpekade man ofta att Oslo är ”vår närmaste storstad med allt vad det innebär”. Kraven 
och önskemålen ifrån Malungs och Torsbys sida om en förbättrad vägförbindelse 
västerut33 skall också ses i detta perspektiv. 
 
Den starkare tillväxten i Norge har direkt och indirekt medfört att en gemensam lokal 
arbetsmarknad vuxit sig starkare i gränskommunerna, enligt de tillfrågade. Det kommer 
främst  till uttryck mellan Årjäng och kommuner i Akershus och Östfold   samt mellan 
Arvika - Kongsvinger. Den lägre arbetslösheten i västra Värmland i förhållande till länet i 
sin helhet skall ses i detta sammanhang.  Det får konsekvenser på såväl handelsutbyte och 
kapitalströmmar som för flyttningsmönster och pendlande. På senare tid har till exempel 
fastighetsköp (bland annat  sommarställen) och företagsetableringar i Sverige från norsk 
sida blivit allt vanligare. Spektakulära satsningar utgör av de köpcentra med tillhörande 
följdinvesteringar som gjorts under senare år i Årjäng och i Eda kommun. Se nedan! 
 
Nationsgränsen  betraktas av många av de svenska  kommunföreträdarna mer som en 
tillgång, en resurs mer än som ett hinder. Gränsen skapar fler alternativ för befolkningen, 
såväl för handel och konsumtion som för arbete och försörjning.34 Dessa alternativ är i sin 

                                                
33 I form av en framtida satsning Gävle-Oslo det vill säga  väg 71 från Borlänge  via väg 45 i Värmland mot 
Kongsvinger till Oslo. 
 
34  Det kanske främsta exemplet på en sådan gränslandsinvestering är det aktuella köpcenter-projektet i 
Töcksfors i Årjängs kommun som startade hösten 2004  med  planerad invigning hösten 2005. Det är ett 
storskaligt projekt med beräknad byggkostnad på 250 miljoner kronor, 60-tal butiker och skall ge  ca 400 nya 
arbetstillfällen. Inom en radie på ca 10 mil och med Oslo i väster bor två miljoner människor. Det utgör en stark 
marknad samtidigt som kostnaderna att bedriva verksamheten i Sverige i stället för i Norge torde bli lägre. Det är 
– får vi förmoda    - två centrala faktorer till varför  den norska Thon-gruppen valt  Töcksfors som 
lokaliseringsort för den stora investeringen. Sannolikt har kommunens välvilja  och ambitioner att ställa upp med 
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tur avhängiga strukturella och konjunkturella förändringar i de båda länderna.35 
Högkonjunktur i  ett land i kombination med valutakursförändringar kan skapa en stark 
efterfrågan, som några år senare kan ersättas med en motsvarande stark hemmamarknad  
och tvärtom.36 
 
Det har - enligt ett par av de intervjuade – skett en tydlig attitydförändring under den 
senaste 10-årsperioden. Tidigare riktade man blicken mot Mälardalen och 
Stockholmsområdet. Numera blir det allt oftare Oslo och Norge, som är i fokus för  
intresset bland kommunföreträdarna i de svenska kommunerna.  
 
Det kommunala samarbetet kan ta sig olika former. I fallet  Malung-Idre har det gället ett 
gemensamt projekt om vinterturism. I fallet Arvika – Kongsvinger (ARKO. Se nedan.) har 
det inneburit att ett antal projekt tillkommit inom IT, kommunikationer, utbildning, 
näringsliv och kultur (Hagsmo L. 2004). I Årjäng - Marker har man gått samman och 
gemensamt arbetat med gräns- och tullfrågor, vägprojekt (E18), näringslivsfrågor.37  
Även inom det kommunala serviceområdet förekommer ett visst samarbete över 
nationsgränsen. Det varierar med behoven  och kan därför växla över tid. Det kan till 
exempel gälla Brandkår och Räddningstjänst (Årjäng) eller Hemtjänst och 
Räddningstjänst (Malung). 
 
Inom ramen för ARKO-samarbetet38 har ett antal gemensamma gränsprojekt genomförts. 
Ett par aktuella exempel, ARKO-ARENA och ”Den öppna gränsen”: I båda fallen har 
Arvika och Kongsvinger varit projektägare.  Dessutom ingår ARKO tillsammans med tre 
andra gränsorganisationer i GOLIN, Gränsoptimala lösningar i Norden, vilken finansieras 
av Nordiska ministerrådet. Förutom ARKO ingår tre ytterligare gränsregioner i GOLIN: 
Öresundskommittén, Haparanda -Torneå Regionen samt Gränskommittén Östfold-

                                                                                                                                                   
kommunala investeringar och kommunal service också varit en bidragande orsak till valet av lokaliseringsort 
(NWT 2004-08-12). 
Ett år senare öppnades ett snarligt shoppingcenter vad gäller inriktning och storlek i Charlottenberg. Medan 
Töcksfors-anläggningen främst vänder sig till kunder i Osloområdet, inriktar sig Charlottebergs köpcentrum mot 
befolkningen norr om Oslo, främst Oppland och Hedmark. Inom en 12-milsradie bor ca 1.5 miljoner presumtiva 
kunder för de två handelsetableringarna (VF 2006-08-29). 
 
35 Under 2004 har byggandet i Norge ännu en gång tagit fart efter att ha gått ner en period. Efterfrågan på 
byggarbetare, hantverkare och  byggmaterial  har ökat i motsvarande grad. Det påverkar också arbetsmarknaden 
på den svenska sidan gränsen.  
 
36 Sedan får vi inte blunda för det faktum att en och annan lycksökare utnyttjar situationen genom att tillskansa 
sig förmåner på en sida gränsen för att sedan ta sin tillflykt på andra sidan gränsen, enligt vad ett par av de 
intervjuade uppger.  
 
37  I en nyligen publicerad studie från TCO ”Utplåning eller pånyttfödelse? En analys av de små kommunernas 
framtid i Sverige”  omnämns Årjäng och Arvika som  positiva exempel på framgångsrika kommuner. Bilden 
kompletteras av ett debattinlägg i NWT 2004-04-28, där Ronny Svensson, ”småkommunsutvecklare” och TCO:s 
chefsekonom Roland Spånt lovprisar Årjängs utveckling under senare år. Man talar om Årjäng som ett 
värmländskt Gnosjö. Till del förklaras den positiva utvecklingen med den aktiva samverkan med näraliggande 
norskar kommuner, som kommit att  utvecklas alltmer under senare år. 
 
38 ARKO är en svensk-norsk samarbetsregion, som har funnits sedan 1967.  Totalt ingår 11 kommuner i ARKO: 
På den svenska sidan är det Arvika, Eda, Sunne och Torsby kommuner. På den norska sidan ingår Eidskog, 
Grue, Kongsvinger,  Nord-Odal, Sör-Odal, Våler och Åsnes. Samarbetet syftar till att utveckla regionen. ARKO 
skall fungera som mötesplats och stimulera kontakterna över gränsen för att skapa ökad sysselsättning och 
därmed stärka bosättningen i regionen. 
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Bohuslän/Dalsland. För vidare information om det gränsregionala samarbetet samarbetet 
hänvisar vi till Lena Hagsmo 2004 (Se litteraturlistan!). 
 
I de gränsområden, där interaktionen är hög är nationaliteten i vardagslivet  ointressant. 
Man blir ”hemmablind” och som en av kommunföreträdarna uttrycker det: ”När vi talar 
om internationella kontakter tänker vi aldrig på Norge eftersom det är hemmaplan. Norge 
är så självklart att vi glömmer det!” Det beror bl.a. på att de  sociala och familjära 
kontakterna över gränsen är omfattande och intensiva. Det räcker med att titta i 
kyrkoböckerna under historiens lopp för att förstå detta. 
 
 

6.2.2  Hinder  och restriktioner 
      
      Är likheterna mellan de två nationerna Norge och Sverige kanske illusoriska? Både ja och  

 nej! Familj, släkt, gemenskap, fritid, kultur/natur och tradition/språk  är emellertid en sak. 
Inom dessa områden är likheterna och den gemensamma karaktären påfallande stora.  
Men när det gäller lagstiftning , rättsregler, tillämpningsregler, etcetera för näringsliv och 
arbetsliv är bilden delvis en annan. Några exempel på områden som många av de 
intervjuade pekat på och som fungerar som dolda hinder vid sidan av de skillnader som 
finns inom skattelagstiftningen och socialförsäkringsområdet är följande; miljökrav, 
säkerhetsföreskrifter, arbetarskydd. Andra exempel på restriktioner är  Rikstrafikens 
regler, vägarnas olika klassificering, tullpassager med olika status som kan medföra långa 
omvägar för vissa varutransporter, finansiella hinder, olika byråkratiska kulturer etc, etc.  
 
Ytterligare ett exempel där vi ser en tydlig skillnad är jordbrukspolitiken i de båda 
länderna. I Norge försöker man höja självförsörjningsgraden genom att stödja jordbruket. 
I Sverige söker man öka effektiviseringen inom jordbruket och samtidigt minska 
överskottet. Olikheterna i landskapsbilden på båda sidor gränsen är ett resultat olikheterna 
i den förda jordbrukspolitiken och har inget att göra med de naturliga förutsättningarna att 
göra. På den norska sida präglas landskapet av utdikningar och uppodlingar. På den 
svenska sidan är bilden den motsatta med skogsplanteringar och vallodlingar som 
karaktäristiska inslag i landskapet. Förhållandena underlättar knappast ett samarbete på 
lika villkor över gränsen. 
 
 

     Låt oss dock i det här sammanhanget påminna om att mycket av det samarbete som i dag   
     förekommer över nationsgränsen mellan Norge och Sverige  är problemfritt utifrån ett  
     juridiskt perspektiv. Det gäller t.ex. samråd, information, marknadsföring,  
     erfarenhetsutbyten, utredningar eller gemensamma aktiviteter och evenemang. Det finns  
     till exempel inte något formellt hinder att väg- eller tullmyndigheterna på båda sidor  
     gränsen - principiellt sett - planerar tillsammans.  Samplanering inom naturvård och  
     miljöskydd i gränsregionen är ytterligare ett exempel på samverkan.  Vi kan således  
     konstatera att  svenska kommuner idag - enligt gällande - lagstiftning - har rätt att   
     samarbeta med utländska kommuner.  Dock på vissa villkor. Samarbetet med en utländsk  
     kommun får inte  medföra att den svenska kommunen i något avseende avsäger sig sin  
     beslutanderätt till förmån för utländsk kommun om det inte finns ett uttryckligt lagstöd för 
     ett sådant agerande. Inte heller får  kommunen överlåta myndighetsutövningen i Sverige    
     till utländsk kommun. Motsvarande förhållanden råder för norska kommuner i relation till   
     utlandet, till exempel Sverige (Skomsöy & Sundin 2005).  
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    Vi måste emellertid  konstatera att det ytterst är fråga om två självständiga nationer, två  
    parlamentariska system som med hjälp av den politiska demokratin beslutat om den    
    lagstiftning som skall gälla i resp. land. Det måste vi självfallet respektera. 

 
 

Sedan måste vi också vara medvetna om att gruppidentiteten är central för alla människor. 
Den formas av sociala villkor, kultur, traditioner, utbildning, etc. Det skapar i sin tur 
skilda  lokala , regionala och nationella identiteter. ”Innanförskap” och ”utanförskap” 
såväl inom som mellan nationer leder till skilda tankevärldar och förhållningssätt. Ibland 
sammanfaller de, ibland inte.  Vårt sätt att förstå och tolka omvärlden  påverkar självfallet  
i sin tur vårt synsätt, våra ställningstaganden  och vårt agerande.  

 
Låt oss avslutningsvis konstatera att det mest självklara har stor betydelse. Den  
geografiska närheten som möjliggör löpande dagliga kontakter. Är det korta avstånd 
mellan befolkningscentra typ Töcksfors - Örje eller Eda och Magnor är det självfallet så  
mycket enklare att ha ett löpande samarbete jämfört med förutsättningarna för Torsby och  
Kongsvinger eller Trysil – Malung. Där domineras gränstrakterna av skogsrik glesbygd 
respektive fjällnatur med dåliga vägförbindelser, som medför långa tidsavstånd i 
förhållande till det geografiska avståndet.   

 
  

6.2.3.   Åtgärder, förslag till förändringar 
 

Ovan har vi pekat på både likheter och olikheter när det gäller villkoren på båda sidor 
gränsen. Det finns därför  skäl att peka på att också  skillnader och olikheter kan vara en 
tillgång. Skilda synsätt och traditioner kan vara befruktande för varandra och utgöra en 
utgångspunkt för ett framtida samarbete över nationsgränsen. Det kan gälla såväl skilda 
erfarenheter som kompetenser, som kan vara komplementära och därmed generera nya 
idéer och förslag.   

 

Det som kortsiktigt kan upplevas som en restriktion, kan i ett längre perspektiv också visa 
sig vara en   klar resursförstärkning. Därför är entusiasmen stor bland många 
kommunföreträdare att i framtiden försöka få förändringar till stånd för att ytterligare 
underlätta samarbetet över nationsgränsen.   

 
 
 

    6.3   Handlingsutrymme/restriktioner för kommunerna 
 

Vi kommer i det följande att koncentrera oss på samspelet mellan kommunen och dess 
externa aktörer. Det gäller relationerna mellan kommunen och omgivande region, 
kommunen och grannkommunerna samt kommunen och näringslivet. Däremot behandlar 
vi inte samspelet stat och kommun utan hänvisar till de inledande avsnitten  i detta kapitel. 
Därefter redovisar vi samspelet mellan kommunen och andra interna aktörer som de 
politiska partierna, företrädarna för olika kommundelar, byalag med flera. Vi avslutar med 
de synpunkter kommunledningarna har på den förda regionalpolitiken.  
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     6.3.1   Externa aktörer 
 

      6.3.1.1  Kommunen – regionen
39 

 

Kommunerna i Sverige är relativt stora befolkningsmässigt. Det gäller inte minst vid en 
jämförelse med många andra länder i Europa. I Norge är kommunerna genomsnittligen ca 
hälften så stora som i Sverige. De kommunala uppgifterna är emellertid så krävande att 
många gånger krävs det samarbeten med andra kommuner. I vissa fall är kraven så 
omfattande att ett samarbete på regional nivå är mest  ändamålsenligt för att få till stånd 
en rationell hantering av befintliga resurser. I undersökningsområdets svenska del  finns 
det två regionala organisationer med likartade ambitioner, Region Dalarna40 och Region 
Värmland.41  

 
Kommunföreträdarnas skiftande syn på dessa regionala organisationer är  dels 
partipolitiskt betingad, dels avhängigt tidigare erfarenheter av politiskt arbete på regional 
nivå. Kommunledningen i Årjäng vill inte  ha något starkt Region Värmland. Det får inte 
utvecklas till någon  ”Överkommun”, understryker man. Man förordar däremot ett 
subregionalt samarbete, vilket man har positiva erfarenheter av. 
 
Ledningen i Torsby vill däremot ha ett starkt Region Värmland, vilket är gynnsamt för  
små kommuner. En regional organisation har bättre möjligheter att häva sig mot större, 
kraftfulla aktörer än vad en mindre kommun har. Det förutsätter dock ett enat agerande. 
Kommunledningen i Torsby förordar också subregionala samarbeten beroende på behov 
och tänkbara partners. Det kan  till exempel  gälla på kulturella och tekniska områden. Det 
är således fråga om ett   asymmetriskt förhållningssätt, där behov, kompetens och 
rationalitet är avgörande för valet av samarbetsform. I  Malung vill den politiska 

                                                
39 Med  begreppet ”region”  avser vi här geografiska områden typ fylken och län. 
 
40   Region Dalarna, som är ett kommunalförbund, började sin verksamhet den 1 juli 2003. Region Dalarnas 
primära syfte är att uppnå en kraftsamling och en effektivisering av det regionala utvecklingsarbetet och att 
fokusera arbetet på utvecklingsfrågor. Det nya förbundet leds av en direktion bestående av 26 förtroendevalda 
ledamöter, varav 15 från medlemskommunerna och 11 från landstinget. Förbundets ansvars- och 
verksamhetsområden kommer att utvecklas stegvis. Det första steget under år 2002 innebar ett samlat 
övertagande av ansvaret för det länsstrategiska arbetet, turismfrågor, Europa-frågor och kollektivtrafik. Vid 
årsskiftet 2002/2003 övertog Region Dalarna vissa uppgifter från Länsstyrelsen, som länstrafikplanering, ansvar 
för tillväxtprogram och vissa projektmedel. (Källa: www.regiondalarna.se)  I egenskap av skogslän har 
man som kommunalt samverkansorgan övertagit större resurser från länsstyrelsen än övriga nybildade 
samverkansorgan. 
 
41  Region Värmland är ett regionförbund där länets kommuner och landstinget  
samverkar för att stärka regionen. Region Värmlands uppdrag är att företräda och främja regionens intressen och 
att vara en offensiv samarbetspartner tillsammans med många andra intressenter i Värmlands utveckling; 
enskilda individer, företagare och deras branschorganisationer, kommuner, 
universitet, länsmyndigheter och andra. Syftet är att skapa ett konkurrenskraftigt, attraktivt Värmland där 
människor vill bo och där företag vill verka och utvecklas. Det är också mycket viktigt att vi ser utveckling ur ett 
långsiktigt perspektiv. Region Värmland som bildades hösten 2001 övertog redan från början driftsansvaret för 
flera av dåvarande landstingets verksamheter vid sidan av hälso- och sjukvården. Diskussioner pågår mellan 
berörda parter om att Region Värmland i framtiden skall övergå till att fungera som kommunalt 
samverkansorgan.  Källa:  www.regionvarmland.se . Beslut om ansökan härom har tagits och Region 
Värmland övergår till att bli ett samverkansorgan med start 1jan. 2007. Det innebär att man tar över uppdrag från 
både länsstyrelsen och från landstinget i Värmland. Från länsstyrelsen överförs ansvaret för regionala 
utvecklings- och tillväxtprogram  inklusive därtill hörande statliga medel. Från landstinget överförs de fem 
folkhögskolorna i länet (Värmlands Affärer nr 9 2006). 
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ledningen ha en stark region, som man menar är värdefullt för alla kommuner inte minst 
de mindre. Kommunala särintressen måste få stå tillbaka för de gemensamma regionala 
intressen, vilket stärker regionens förhandlingsposition och därmed indirekt de enskilda 
kommunernas situation. Kommunledningen i Arvika kommun vill ej ha den typ av 
regionorganisation som Region Värmland representerar. Man vill inte ha någon form av    
”Överkommun”. Man måste först tydliggöra vad  en sådan regional organisation skall  stå 
för. Annorlunda uttryckt; man måste skilja på den utvecklande och den förvaltande  
funktionen. Vid en sådan analys kan tunga bitar lyftas ut till det  subregionala samarbetet, 
som fungerar bra runt om i länet. Kommunledningen i Arvika förordar  således också ett 
asymmetriskt förhållningssätt när det gäller olika samarbetsformer mellan kommuner. 

 
  
     6.3.1.2.   Kommunen – grannkommunerna 

 
Vi har ovan konstaterat att de kommunala uppgifterna många gånger är så krävande att det 
krävs samarbeten med andra kommuner för att kunna leva upp statsmakternas krav och 
medborgarnas förväntningar. Som framgått ovan förordar och tillämpar kommunerna 
olika former av subregionalt samarbete med grannkommunerna.42 Det gäller ofta inom 
områden såsom brandförsvar, räddningstjänst, miljöfrågor, sophantering etc. Härigenom 
utnyttjas resurserna effektivare, man tillvaratar varandras kompetenser och erfarenheter, 
erhåller skalfördelar, får till stånd gemensamma erfarenhetsutbyten osv. Det är de motiv 
till mellankommunalt samarbete de tillfrågade anger.  

 
Förekommer samarbete mellan kommunerna inom mer ”politiskt farliga områden” typ i 
kampen och konkurrensen om företagsetableringar och andra sysselsättningsskapande 
åtgärder? I det avseendet är förhållandena mer splittrade. Den bild som framträder kan 
kortfattat uttryckas på följande vis. I de fall de geografiska avstånden (läs:tidsavstånden)  
mellan de aktuella kommunerna är relativt begränsade är benägenheten för ett gemensamt 
agerande större, även om ”man är fullt medveten om var de minerade fälten finns” som en 
av de intervjuade uttrycker saken.  Bakgrunden härtill är att det då finns en mer eller 
mindre tydligt fungerande lokal arbetsmarknad. Oavsett på vilken sida kommungränsen  
en företagsetablering hamnar får det positiva konsekvenser för kringliggande kommuner. 
Genom pendling, ev. tillkommande underleverantörer, behov av ökad service etc ökar 
sysselsättningsgarden i hela närregionen. Därför är det bättre att företagsetableringen 
hamnar i grannkommunen än att det går förlorad för regionen i sin helhet. 

 
Förhållanden är delvis annorlunda om det geografiska avstånden är stora mellan tätorterna 
i två kommer som är grannar. Det gäller till exempel en del av tätorterna i Torsby och 
Hagfors kommuner. Det samma är förhållandet mellan en del av tätorterna i Hagfors och 
Malungs kommun.  Det leder till i normalfallet att det inte finns några naturliga 
förutsättningar för en gemensam lokal arbetsmarknad. En industriell investering till 
exempel i en av kommunerna leder då till en begränsad (eller ingen alls) spridningseffekt 
till grannkommunen i form av arbetstillfällen, order till underleverantörer etc. Finns då 
inte dessa förutsättningar hårdnar konkurrensen kommunerna emellan i motsvarande grad 
när det gäller kampen om nya lokaliseringar och arbetstillfällen.  

 

                                                
42 År 2000 gjordes en inventering av olika typer av interkommunalt samarbete i Sverige.  Ca 650 olika former av 
kommunalförbund, projekt, nätverk, stiftelser och olika typer av bolag etc redovisas (Departementsserien, Ds, 
2001:61). 
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Det mellankommunala samarbetet är i Norge relativt vanligt förekommande. Det gäller 
først og fremst på rent administrative områder som regnskap, økonomistyring, IKT, etc, 
og på tekniske tjenester som vann, avløp, renovasjon og branntjeneste. Men en del 
kommuner samarbeider også om nærings- og utviklingspolitikk. En tänkbar förklaring till 
det sistnämnda exemplet kan vara att de norska kommunerna befolkningsmässigt och 
ekonomiskt är relativt små, og at de har gemensamma lokala arbetsmarknader. Samarbete 
över kommungränsen kan då vara ett naturligt sätt för att få till stånd ett rationellt 
resursutnyttjande innen det lokale arbeidsmarkedet. 

 
Av den empiriska redovisningen ovan framgår att det subregionala samarbetet mellan två 
eller flera kommuner kan vara omfattande. Efter ett antal år institutionaliseras 
förhållandena och en funktionell territoriell utvidgning av kommunen blir resultatet. Är 
däremot samarbetet mellan kommunerna tillfälligt och begränsat kan man tala om en 
”tunn region” (Westholm,1999 sid 32). 

 
För att få en konkret bild av kommunernas förhandlingsposition i förhållande till en tänkt 
företagare med ett visst intresse för att eventuellt göra en nylokalisering i kommunen, 
ställdes en hypotetisk frågeställning till kommunföreträdarna;  ”Antag att företaget i fråga 
(ca 80-tal arbetstillfällen inom elektronikbranschen) är intresserad av en lokalisering i Er 
kommun dock under förutsättning av att man erhåller ’den attraktiva tomten i det vackra 
grönområdet med utsikt ut över vattnet’. Vilka möjligheter har man i kommunen att kunna 
tillgodose detta önskemål?” Det var den fråga som ställdes till kommunföreträdarna i 
undersökningskommunerna. Reaktionen var i princip densamma hos samtliga  
kommunföreträdarna på båda sidor om gränsen. Förslaget bedömdes som intressant och 
man var öppen för en diskussion. ”Det är knappast någon ansvarig kommunpolitiker som 
idag kan tacka nej till ett sådant förslag”, var en vanlig synpunkt hos de tillfrågade. 
Utfallet i detta hypotetiska exempel vittnar om att kommunerna idag är beredda att gå 
långt i sitt tillmötesgående för att få till stånd nyetableringar i kommunen. Annorlunda 
uttryckt; omvärldsberoendet är påtagligt med motsvarande konsekvenser för det 
kommunala handlingsutrymmet.  
 
 

     6.3.1.3   Kommunen – näringslivet/arbetsmarknaden 

 
Här finns det skäl att anknyta till den diskussion om sektorspolitiken, som förs under 
rubriken ”Statens styrning”. I likhet med företrädare för sektorspolitiken drivs 
storföretagen av sin inre logik, att erövra marknadsandelar och få så stor avkastning av 
placerat kapital som möjligt. I det perspektivet utgör de mindre kommunerna i 
Skandinavien inte alltid intressanta lokaliseringsorter. Marknaderna i dessa områden är 
alltför små för att vara attraktiva för dessa aktörer, då köpkraften är alltför begränsad. 
Serviceutbudet i de mindre tätorterna och på landsbygden minskar i motsvarande grad.  
Den andra sidan av myntet är bristen på kvalificerad arbetskraft för bland annat 
tillverkningsindustri och serviceförtag i flertalet av de kommuner den här studien 
omfattar. Som motmedel för att minska utflyttningen av ungdomarna i kommunerna 
arbetar man aktivt för att få till stånd högskoleutbildningar i form av distanskurser och i 
form av decentraliserad utbildning.  

 
  Den ovannämnda problembilden leder i sin tur till att större, nationella banker och 

kreditinstitut är föga intresserade av att satsa riskkapital i dessa kommuner till exempel i 
anslutning till etableringar och nyinvesteringar. Det kom tydligt till uttryck i dialogen med 
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de kommunansvariga.  Detsamma gäller statligt riskkapital som är svårt att få utanför 
starka tillväxtområden såsom storstäder och universitetsstäder.43 Särskilt uppenbart är 
detta i traditionella branscher typ skogsnäring och verkstadsindustri. I den här typen av 
regioner - som studien på den svenska sidan är inriktad på - har därför den lokala banken 
en viktig roll. Westra Wermlands Sparbank med sju lokalkontor och ca 110 anställda har 
därför stor betydelse för bland annat Arvika och Årjängs kommun. I Årjäng är 
kommunledningen dessutom offensivt inriktad för att klara försörjningen av riskvilligt 
kapital. Vid pantsättning i samband med företagsinvesteringar är kommunen beredd att gå 
in och köpa fastigheten  för egen verksamhet om företaget skulle få ekonomiska problem. 
Banken riskerar därmed inga pengar, vilket möjliggör en mer aktiv utlåningsstrategi från 
bankens sida.  

 
 Den nyligen bildade Värmlands kreditgarantiförening skall också ses i detta 
sammanhang.44 Föreningen har ambitioner att ställa upp med garantier  när små och 
medelstora företag behöver ta banklån för att kunna investera och expandera sin 
verksamhet (NWT 2004-10-27).  Det pågår också en diskussion att bilda ett eget 
värmländskt riskkapitalbolag, för att underlätta framtida investeringar. Den diskussionen 
skall ses mot bakgrund av att riskkapital är en bristvara – som framgår ovan – utanför 
storstadsområdena och regionala centra. Initiativ har därför tagits att bilda ett 
riskkapitalbolag i Värmland, Wermlandsfonden. Ambitionen är att kunna ställa upp med 
riskkapital både till nya och redan etablerade värmländska företag för att härigenom 
stimulera utveckling och tillväxt och därmed öka sysselsättningen i Värmland (NWT 
2005-01-29).  
 
Under maj månad 2005 presenterade sig två nya aktörer på den värmländska finansarenan: 
Det gäller ”Regionala Partnerskapsfonden” samt ” Innovationsbron Väst”.  Båda är 
nystartade och disponerar statliga medel. Syftet för dem båda är att stärka det värmländska 
investeringsklimatet. Förhoppningen är att det blir ett ökat intresse för att investera 
riskkapital i regionen  (NWT 2005-05-21).  

 

     
    6.3.2  Interna aktörer 
 
      6.3.2.1     Politiska aktörer 

 
Inom kommuner med en stark socialdemokrati kan de finnas en stark spänning mellan den 
politiska ledningen och arbetarkommunens ledning. I den här studien har det endast varit 
aktuellt undantagsvis. De flesta kommuner – särskilt de mindre - har idag ett utsatt läge. 
Det kan gälla arbetslöshetsproblem som de har att brottas med eller nedskärningar och 
besparingar p.g.a. den kommunalekonomiska situationen. Sammantaget har det inneburit 
– det är vårt intryck efter våra samtal med kommunledningarna – att det finns en   tendens 
till ökat samförstånd och konsensus inom och mellan de politiska partierna. Man arbetar 
ofta över blockgränserna och icke-traditionella konstellationer lösningar förekommer 
därför. Ett exempel utgörs av Torsby där det finns ett samarbete mellan 

                                                
43 Flera kommuner i regionen har  ansökningar om riskkapital inne hos statliga  NUTEK, Verket för 
näringslivsutveckling. En av dessa är just nu Årjängs kommun. 
 
44 Samtliga banker i Värmland – med undantag för Provinsbanken Värmland - är medlemmar. Lokala 
kommittéer är på väg att etableras i samtliga kommuner i länet samt angränsande kommuner i Dalsland och 
Närke  (NWT 2005-04-09). 
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Socialdemokraterna och Moderata Samlingspartiet och med bland andra Vänsterpartiet i 
oppositionsställning.  Samarbetet och det gemensamma handlandet märks inte minst i 
agerandet gentemot externa aktörer, både mot offentliga och större  privata sådana.45  

  
      6.3.2.2     Aktörer i olika delar av  kommunen.   

 
När det gäller samspelet och interaktionen mellan olika grupperingar i samhället  på 
kommunal nivå, spelar den   geografiska dimensionen en viktig roll. Det kan till exempel  
gälla aktiva föräldragrupper eller byalag i olika delar av kommunen som på olika sätt 
agerar mot skolnedläggningar eller andra nedläggningar av såväl offentlig som privat 
service. (Det gäller exempelvis i Malung och Torby kommun.46  Att tvingas ta obekväma 
politiska beslut är naturligtvis besvärande för många politiker. Samtidigt kan dessa 
grupperingar på sikt utgöra ett embryo till ett nytänkande och till fortsatt utveckling för 
den enskilda kommunen. Det finns exempel där man startar och utvecklar lanthandeln, 
idrotten , föreningsverksamheten mm. 

 
I kommuner med två eller flera tätorter av ungefär samma storlek uppstår ofta en inbördes 
konkurrenssituation. Ett tydligt exempel utgörs av Årjängs kommun. Töcksfors och 
Årjäng bildade grunden i den nya kommun som etablerade för ca 30 år sedan. Konkret 
kan spänningarna tas sig uttryck i krav på att likabehandling tillämpas. Görs det en 
investering i en av tätorterna skall det göras en motsvarande satsning i den andra 
tätorten.47 Samtidigt är man beroende av varandra med ett nära samarbete dessemellan 
som följd. Ett annat exempel utgörs av Malungs kommun, där det föreligger en 
konkurrenssituation mellan tätorterna Sälen och Malung. Det gäller ofta kampen om 
infrastrukturella satsningar och andra större investeringar.  

 
Sammantaget kan vi konstatera att   den geografiska konfliktdimensionen är väl så viktig 
som den partipolitiska i det kommunalpolitiska vardagsarbetet. I våra samtal med 
kommunföreträdarna har det på ett mycket tydligt sätt kommit till uttryck. Det gäller med 
såväl ”regeringspolitiker”, oppositionspolitiker som tjänstemän.  

 
      6.3.2.3.  Förändringsbenägenheten  
 

Hur ser kommunföreträdarna på innovations- och företagsklimatet i kommunen? Hur är 
det med förändringsbenägenheten och entreprenörsandan hos befolkningen i kommunen i 
relation till stabilitet och ett bevarande av den befintliga, etablerade näringslivsstrukturen? 
Är man dynamisk och förändringsinriktad eller är man snarare konservativ och mer 
inriktad på att bevara traditionella mönster?48 Inte helt oväntat blev svaren i många fall 
”både och”. En avvägning mellan ”Bruksanda” och ”Gnosjöanda” som några av de 

                                                
45  Sannolikt påverkas också den lokala politiska arenan av den partipolitiska utvecklingen på det nationella 
planet.  På den centrala nivån har vi kunnat urskilja  en ökad fokusering på den ”politiska mitten”. Slaget om 
marginalväljarna i ”mitten”  har varit avgörande för utgången i regeringsfrågan.  
 
45 I Torsby var det byskolorna Fensbol, Svenneby och Transtrand, som var i fokus för intresset. 
 
47 Se bl.a. NWT-artikeln ”30 år av hatkärlek skall firas” 2004-03-31”. 
 
48 Problematiken är inte helt enkel, då det finns inslag av ett  ”risktagande” alternativt ett ”säkerhetstänkande” 
med i bilden, som bör beaktas. Tar man risker måste man tillåta sig misslyckas. Det är inte alla som har den 
möjligheten, skärskilt inte de som har en utsatt situation. 
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tillfrågade uttryckte förhållandet.  Skulle vi försöka oss på en summering lutar det mer åt 
”Gnosjö-anda” än åt någon form av Bruksmentalitet. Brukens tid är på väg att försvinna, 
även mentalt! Åtminstone är de kommunledningarnas syn på omgivningen. Hur det 
faktiskt förhåller sig  hos folkflertalet kan vi inte ge något svar på i den här studien.   

  

6.3.3 Sammanfattning; Kommunens möjligheter att agera som   
          regionalpolitisk aktör  

 
Den regionala och lokala nivån har fått en allt större betydelse för  tillväxt- och 
utvecklingspolitiken. Vi kan konstatera att den tilltagande regionala medvetenheten  blir 
alltmer tydlig i Europa i sin helhet. I Sverige har det tagit sig uttryck i att   kommunala 
organ i allt större utsträckning tagit över delar av ansvaret från staten vad gäller tillväxt- 
och utvecklingspolitiken på regional nivå.  

 
Vi kan således  konstatera att kommunerna fått ökad betydelse för regionalpolitikens 
genomförande. Syftet med den nya regionalpolitiken är att bättre söka tillvarata den 
tillväxtpotential som finns i alla regioner. Det gäller   därför att tillvarata de enskilda 
kommunernas förutsättningar och stimulera enskilda initiativ, företag och andra lokala 
aktörer. Genom att ge kommuner och lokala utvecklingsgrupper större handlingsutrymme 
hoppas man således kunna stimulera den regionala tillväxten. Det är kortfattat bakgrunden 
till vårt intresse av att koncentrera sökljuset på den kommunala nivån.   

 
När det gäller den så kallade ”Lilla regionalpolitiken” är det främst företagsstödet (inom 
så kallade stödområden) som betytt mest, enligt de tillfrågade.  Det gäller finansiellt stöd 
till byggnation, investeringar i form av maskiner och utrustning samt till 
utbildningsinsatser. När det gäller den så kallade  ”Stora regionalpolitiken”  koncentreras 
svaren till två områden, kommunikationer och utbildningspolitik.  

 
Beträffande förbättrade kommunikationer är det genomgående vägutbyggnader och 
vägförbättringar man talar om. I norra delen av undersökningsområdet utgör vägnätet 
grunden för vinterturismen. Utan fullgoda vägar hade inte den expansion som 
vinterturistnäringen genomgått varit möjlig.  I från Malungs och Torsbys sida gäller det 
dessutom att få till stånd en förbättrad vägförbindelse västerut mot det expansiva Oslo-
området. Arvikas och Årjängs   ambitioner med förbättrade vägar, väg 61 och E18, har i 
förlängningen samma mål, att förkorta tidsavtåndet till Oslo-Gardemoen-området. 
Härigenom hoppas man kunna få ta del av den tillväxt och expansion i regionen som 
beräknas komma i framtiden.  

 
När det gäller det senaste årtiondets utbildningspolititiska satsningar är det främst 
högskoleutbilningens utbyggnad som avses. Decentraliserade kurser och 
distansutbildningen har kommit att bli allt vanligare i såväl Dalarna som i Värmland. Flera 
av de tillfrågade nämner just kraven på förstärkt utbildning och ökad kompetens. Det 
tillgodoser företagens behov av utbildad personal samtidigt som det ökar möjligheterna 
för ungdomen att stanna kvar i hembygden.49 Det betraktas av de tillfrågade som en av de 
viktigaste strategiska satsningarna på kommunal nivå. 

                                                
49 Det kan tilläggas att de värmländska ungdomarna tillhör dem i landet som i minst utsträckning väljer att läsa 
vidare  inom högskolan. För undersökningskommunerna i länet är bilden följande för 2004; Arvika 41.3%, 
Torsby 37.4 % och Årjäng 30.1%. Den lägsta andelen står Eda för 29.7% och den högsta andelen står – inte helt 
oväntat Karlstad för 57.0%. Den genomsnittliga andelen för Värmland i sin helhet är 44.2%. Källa: ”Så många 
går vidare till högskolan. Andelen elever i åldern 18-25 år kommun för kommun  i procent.” Högskoleverket. 
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7 Erfaringene i fire norske grensekommuner 
 
Som en del av prosjektet har vi hatt samtaler med kommunale leder i fire svenske og fire 
norske grensekommuner. I hver av de åtte kommunene har vi hatt samtaler med ordfører, 
opposisjonsleder og rådmann. I noen kommuner har ordføreren hatt med seg kommunens 
næringssjef.  Vi har gjennomført strukturerte samtaler/intervjuer, men ikke brukt 
spørreskjema. 
 
Sentrale tema i våre samtaler med de kommunale lederne var: 
 

• Statlig kontroll og statlige rammebetingelser 
• Næringsutvikling, regional utvikling 
• Interkommunalt samarbeid 
• Samarbeid over grensa, erfaringer, muligheter, begrensninger 
• Spesielle problemer med svensk - norsk samarbeid 

 
De synspunktene og vurderingene de kommunale lederne gir, er selvsagt preget av de 
utfordringene den enkelte kommunene står overfor. Selv om det er store forskjeller fra 
kommune til kommune, er det likevel mange felles trekk i de synspunkter og vurderinger som 
kom fram i samtalene med de kommunale lederne. 
 

7.1 Statlig styring 
 

Som vi drøftet i forrige kapittel, har staten mange virkemidler for å få kommunene til å drive 
sin virksomhet slik at den skal være i samsvar med statlige målsettinger. Bak de fleste vedtak 
som fattes i kommunene ligger det sterke føringer, lagt av Stortinget, regjeringen eller statlig 
forvaltning. Kommunestyret er et ledd i en styringskjede der sluttresultatet er konkret 
oppgaveløsning. Denne styringskjeden ligger nær opp til det en forbinder med hierarkisk 
styring, men staten har likvel ikke full kontroll med det som skjer i kommunene. Offerdal 
(2000) har pekt på at selve iverksettingsfasen er viktig. Som iverksettere vil kommunene 
kunne prege politikken, ikke bare som forvaltningsorganer, men som politiske systemer med 
handlingsrom til å forme egen politikk. (NOU 2005:6, s. 48-49) 
 
Staten styrer kommunen på mange måter. I NOU 2005:6 skilles det mellom 
 

• Styring gjennom regelverk, som kan være lover eller hjemlet i lov. Reglene kan rette 
seg mot: a) prosedyrer (hvordan oppgaver gjennomføres), b) innholdet (hva som skal 
oppnås) og c) organisering (hvordan enkeltvirksomheter skal organiseres). 

 
• Finansiell styring. Staten styrer kommunene både gjennom overføringen og ved 

fastsettelse av regler og maksimalsatser for kommunale skatter. ”Kommunene kan 

sidestilles med statlige etater som står overfor en gitt inntektsramme fastlagt av staten. 

.... Staten bestemmer fordelingen av 90 prosent av kommunenes inntekter når de 

øremerkede overføringene tas med.” (NOU 2005:6, s. 52) 
 

• Styring gjennom profesjoner. Ved å stille krav til hvem kommunene skal ansette, har 
statlige myndigheter et viktig styringsvirkemiddel overfor kommunene. Staten stiller 
ikke bare krav til hvilke profesjoner som skal ha monopol på visse yrker, men svarer 
også for standarden i fagutdannelsen. 
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• Styring gjennom tilsyn, kontroll og rapportering. 
 

• Pedagogiske virkemidler, som omfatter ulike former for informasjon og 
holdningspåvirkning. Dette kan være signaler i stortingsmeldinger, 
vegledningsmateriell, etc. 

 
I våre samtaler med kommunale ledere har vi bedt dem vurdere hvordan statlig styring 
påviker kommunens arbeid. Oppsummert er inntrykket at kommuneloven ikke oppfattes som 
begrensende for kommunenes virksomhet, men at enkelte særlover og særlig tolkningen og 
håndhevelsen av lovene av mange oppfattes som hemmende i kommunene. Likevel er det den 
stramme kommuneøkonomien som blir sett på som mest begrensede i kommunene. 
 
Gjennomgående er det i miljø- og plansaker at den statlige regelstyringen blir sett på som 
hemmende. (Plan- og bygningslov, jordlov, ulike miljøvernlover) Dette er saker som oftest 
har sin først behandling i kommunene, men som blir overprøvd av fylkesmannen. 
Fylkesmannen har statlige lover, retningslinjer og regler og gå etter, og disse reglene er ofte 
begrensende i seg selv. I tillegg er ofte den lokale (fylkesmannens) praktisering av reglene 
unødvendig streng og firkantet, sett fra kommunenes side. 
 
Mange av politikerne er oppgitt over alle restriksjoner som legges på næringsutvikling i 
såkalte LNF-områder. LNF og jordloven er et stort problem. Lovene ligger langt etter 
politiske intensjoner. Utmarksbasert næringsutvikling nesten umulig. Det er umulig å leie ut 
skogshus/koier med dagens standard, og oppgradering tolkes som bruksendring til fritidshus. 
Dette tillates ikke i LNF-områder. ”Hele rekka fra kommunale saksbehandlere og oppover 

skaper problemer med henvisning til LNF og Jordloven.”  
 
Flere av de kommunale lederne er misfornøyde med det kommunale inntektssystemet, fordi 
de mener at deres kommune får dårlig uttelling med de kriterier og vekter som gjelder i dag. 
Mange er også misfornøyd med at utjevningssystemet virker slik at kommunene får svært 
liten netto effekt av økt skatteinngang. Det hevdes også at den statlige politikken gjør det 
vanskelig å drive langsiktig planlegging. Staten bruker økonomiske virkemidler (gulrøtter) for 
å dra kommunene med i kortsiktige prosjekter og satsinger. Noen ganger er det skole, andre 
ganger omsorg, så barnehage. Det er vanskelig for kommunene å følge opp slik politikk. Den 
økende bruk av øremerkede statlige midler blr sett på som uheldig. Det innskrenker den 
kommunale handlefriheten, og krever ofte store kommunale egenandeler. 
 
Statens positive bidrag til kommunene kommer gjennom investeringer i infrastruktur og 
statlige arbeidsplasser. Sentraliseringen innen mange statlige etater har ført til tap av statlige 
arbeidsplasser i mange av grensekommunene. Det gjelder innen politi, forsvar, toll, post, tele,. 
likning, trygd, mm. Sentraliseringen har skjedd uten at kommunene har hatt noen innflytelse 
på prosessen. Regionsenterkommuner som Kongsvinger har kommet relativt godt ut av de  
statlige omstillingene, men for resten av Glåmdalregionen har den hatt en negativ virkning. 
 
Gjennom årene har mange av grensekommunene nytt godt både av statlige etableringer 
og/eller av stor statlig støtte til utvikling av private foretak. mange av de kommunale lederne 
legger stor vekt på den betydning støtte fra DU og senere fra SND har hatt for 
grenseområdene.  
 
Etter de kommunale ledernes vurdering, spiller staten fortsatt en viktig rolle for kommunene, 
ikke minst med tanke på utvikling av kommunikasjoner (transport), kompetanse 
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(høgskoleutdanning) og virkemidler for næringsutvikling. Derfor er det viktig for kommunene 
å følge med i det som skjer på statlig nivå. Dette er en begrunnelse for at en av kommunene 
har ansatt en tidligere stortingsrepresentant som utviklingssjef.  
 

7.2 Nasjonsgrensen Sverige – Norge 
 
Arbeidspendling bidrar til å knytte geografiske områder sammen, og er den form for 
samhandling som oftest blir kartlagt og vektlagt når en skal avgrense funksjonelle regioner, jf. 
Sveriges LA-regioner og Norges BA-regioner. Fra de svenske grensekommunene er det 
mange som pendler til Norge, men ikke først og fremst til de norske grensekommunene.  I 
2004 var det i alt 13.715 pendlere fra Sverige til Norge og 1.584 fra Norge til Sverige. I 2001 
utgjorde norsk lønn 20 prosent av samlet lønnsinntekt i Eda og 17 prosent i Strømstad og 
Årjäng. Pendlerne utgjorde over 10 prosent av sysselsatte innbyggere i disse tre kommunene. 
I Strømstad og Eda var 45 prosent, og i Årjäng 32 prosent, av grensependlerne født i Norge. 
(Kilder: SSB, SCB og Nordisk Pendlingskarta 2001 (TemaNord, 2004 og 2005) og 
Grenseindeksen. (Ørbeck og Berger m.fl. 2006)) 
 
I 4. kvartal 2004 ble det registrert 594 pendlere (12.5 % av arbeidsstyrken) fra Årjäng til 
Norge, 355 (6.2 %) fra Torsby, 264 (2.3 %) fra Arvika og 108 (2.2 %) fra Malung. Fra Trysil 
pendlet 12 personer (0.4 % av arbeidsstyrken) til Sverige, fra Marker 6 personer (0.4 %), fra 
Kongsvinger 22 personer (0.3 %) og fra Åsnes 1 person (0.03 %). 
 
Tabell 7.1 viser pendlingen mellom våre fire par av grensekommuner. Det er relativt mange 
som pendler fra Arvika til Kongsvinger og fra Årjäng til Marker. Ut over dette er 
pendlingstallene lave. Vi kan merke oss det ikke var noen registrerte pendlere fra Åsnes til 
Torsby eller fra Kongsvinger til Arvika. Ut fra pendlingsmatrisen i tabell 1.6 finner vi at 
mange pendler fra Årjäng til Eidsberg, som er Markers nabokommune i vest, jf. kart side 11. 
Det er også mange som pendler fra Årjäng til Askim, Rømskog og Rakkestad, og ikke minst 
til Oslo. Eda har mange arbeidstakere som pendler til Norge, først og fremst til Eidskog, 
Kongsvinger, Oslo, Ullensaker (Gardermoen), Skedsmo (mellom Oslo og Gardermoen) og 
Aurskog-Høland (en av de fire norske kommunene Eda grenser til). Fra Eidskog pendlet 44 
personer til Eda, ellers er pendlingen fra norske grensekommuner til Sverige lav, jf. tabell 1.6 
 
Tallene i pendlingsmatrisen (tabell 1.6) og i tabell 7.1 indikerer at arbeidsmarkedet i seg selv 
ikke bidrar sterkt til å knytte grensekommunene sammen. I de svenske grensekommunene er 
det mange som pendler til Norge, men bare en liten del av disse pendler til nabokommunen på 
norsk side. Dette har selvsagt sammenheng med at de ikke er stor etterspørsel etter 
arbeidskraft i de norske grensekommunene. Eksempelvis pendler over 15 prosent av 
arbeidsstyrken i Kongsvinger til Akershus/Oslo. Lønnsnivået i Gardermoen/Oslo-området 
bidrar også til å gjøre dette til et mer attraktivt innpendlingsområde enn de norske 
grensekommunene. De norske grensekommunene er derfor gjennomfartskommuner heller enn 
tilpendlingskommuner for de svenske utpendlerne. Her må vi minne om at pendlingstallene er 
usikre. Særlig inne bygg- og anlegg og reiselivsnæringene er det mange svenske arbeidstakere 
som arbeider i Norge i kortere eller lengre perioder uten at de blir registrert som pendlere. 
Dette gjelder blant annet i Trysil, som har mange svenske sesongarbeider i alpinanlegget, 
både som skiinstruktører, i restaurantene og i bygg- og anlegg. Men disse rekrutteres fra hele 
Sverige, ikke spesielt fra grensekommunene. 
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Tabell 7.1 Registrerte pendlere 4. kvartal 2004. Kilde: SCB og SSB, bearbeidet av 
Østlandsforskning. 

Pendling til Norge 
Pendling mellom par av 

grensekommuner 
Pendling til Svcrige 

 Fra   Fra  
108 Malung 14 7 Trysil 12 
355 Torsby 6 0 Åsnes 1 
264 Arvika 41 0 Kongsvinger 22 
594 Årjäng 46 4 Marker 6 

 
Vi har ikke kartlagt flyten av kapital og investeringer på tvers av grensen, men våre 
informanter i kommunene mener at det lite flyt av kapital mellom grensekommunene. Dette 
skyldes i hovedsak at det er lite lokal kapital i grensekommunene, men også at det ikke er 
tradisjon for å investere i næringsvirksomhet på den andre sida av grensa. De eksempler som 
finnes av store investeringer er gjort av store selskaper som ikke har sin base i en 
grensekommune. Det gjelder for eksempel Skistar AB som har kjøpt Trysilfjellet AS, og Olav 
Thon som har bygd store kjøpesentra i Töcksfors og Charlottenberg. 
 
Vi kan konkludere at næringslivet, og arbeidslivet i breiere forstand, ikke bidrar sterkt til å 
integrere de svenske og norske grensekommunene. Det flyter lite kapital mellom 
grensekommunene og med noen få unntak er pendlingen mellom grensekommunene også 
begrenset.  
 

7.3 Kommunenes erfaringer med grenseoverskridende samarbeid. 
 
Erfaringene med samarbeid og kontakt over riksgrensa varierer selvsagt fra kommune til 
kommune, også fra person til person i den enkelte kommune. Sitatene nedenfor viser at våre 
informanter (ordførere, opposisjonsleder og rådmenn) har svært ulike oppfatninger av 
kontakten og samarbeidet med Sverige: 

 
• Tett kontakt med Sverige, før og nå. 

• Grensen eksisterer ikke for enkeltpersoner. 

• Det har aldri vært noen grense kulturelt. 

• Det er generelt lite kontakt over grensa. 

• I gamle dager var det mer sosial kontakt, vi gikk på dans i nabokommunen på andre 

sida av grensa. Nå er det mest offentlige prosjekter. 
• Grenseoverskridende samarbeider er et ikke-tema. Vi ser ingen praktiske fordeler 

eller muligheter som ligger i et slikt samarbeid.  
• Er usikker på om det finnes en vinn - vinn situasjon for samarbeid mellom svenske og 

norske kommuner. 

 

Hovedinntrykket er at de aller fleste er positive til økt samarbeid og samhandling, men at de 
savner konkrete prosjekter de ser nytten av. I samtalene kom det også fram at avstandene er 
avgjørende for samarbeidet. I Marker er det kort veg til grensa og mye kontakt mellom 
kommunene. Politikere i Årjäng og Marker har hatt et langvarig samarbeid om E18. Også i 
Kongsvinger-Arvika er det stor interesse for transportårene som går øst-vest. I Kongsvinger 
blir korridoren Oslo/Gardermoen-Värmland sett på som viktigere enn forbindelsen til Hamar.  
 
I områder med store avstander mellom bosettingene på svensk og norsk side er det mindre 
samarbeid. Det gjelder særlig Torsby og Åsnes. Mellom kommunesentrene er det en strekning 
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på rundt 80 kilometer med svært tynn bosetting. Det er lite arbeidspendling, lite grensehandel 
og generelt lite kontakt mellom kommunene. 
 
Malung/Trysil og Arvika/Kongsvinger er i en mellomposisjon. Det har vært mange forsøk på 
samarbeid mellom kommunene, uten at det har blitt store resultater. I dag er det ikke noe 
utstrakt samarbeid over grensa i disse områdene.  

 
7.4 Hva samarbeider kommunene om? 
 
Gode kommunikasjoner opptar alle politikere, også i grensekommunene. Det er derfor ikke 
overraskende at samarbeid om kommunikasjoner er det som oftest trekkes fram når 
grenseoverskridende samarbeid er tema. Det gjelder særlig politisk samarbeid om 
lobbyvirksomhet overfor statlige myndigheter. Flere nevner slik lobbyvirksomhet som 
eksempel på vellykket samarbeid mellom grensekommuner. 
 
Ellers er samarbeidet, og ideer om samarbeid, preget av saker som er viktige for den enkelte 
kommune. Eksempelvis ser Trysil det mest naturlig å samarbeide om utvikling av 
reiselivsnæringene. Malung og Trysil har også samarbeid om beredskap, særlig knyttet til 
aktiviteten i og rundt alpinanleggene. Det har også vært forsøk på å etablere et samarbeid om 
sykehjem, men dette har vist seg vanskelig, både fordi det er ulike forvaltningssystemer og 
fordi det er ulike holdninger på brukersida. Samarbeid om nasjonalparker er et aktuelt tema, 
men her er det store forskjeller i lovgivningen på norsk og svensk side. Ellers har Trysil tett 
kontakt med Sverige gjennom virksomheten i Trysilfjellet. Her er det mange svenske 
arbeidstakere både i drift av skianlegget og restaurantene, og i utbygging av hytter, hoteller, 
med mer. De som er involvert i driften er sesongansatte og jobber i Trysil bare noen måneder 
i året. Av rundt 100 skiinstruktører er ca. 70 fra Sverige, men da i all hovedsak fra endre deler 
av Sverige enn grenseområdene.  
 
Offentlig prosjektsamarbeid.  

Det svensk-norske samarbeidet i stor grad knyttet til offentlige prosjekter, ofte Interreg-
prosjekter. Dette er statlig finansierte prosjekter der de norske midlene går dirkete fra staten til 
fylkeskommunene og de svenske midlene går via EU tilbake til länsstyrelsene. Det er altså 
ikke penger grensekommunene fritt kan disponere, men som er underlagt retningslinjer fra 
EU, stat og län/fylke. Dette preger selvsagt både prosjektenes innretning og kommunenes tro 
på og entusiasme for prosjektene. Mange av våre informanter nevner Interreg-prosjekter som 
ikke har gitt resultater og er skeptiske til å involvere seg i nye, liknende prosjekter. Særlig ofte 
nevnes lite vellykkede prosjekter på reiselivsområdet. 
 
ARKO-samarbeidet er det som har pågått lengst. Aktivitetsnivået har gått i bølger. Politikerne 
har følt at det har vært tungt å drive arbeidet framover og få ser nytten av det. Det pekes på at 
det tungt å samarbeide over grensa og at det alltid er problem å få tid til ”å holde tak i 
prosjektene”. Det kommer også fram at ARKO og andre Interreg-prosjekter ikke involverer 
mange i kommunene. I all hovedsak er det bare ordførere og rådmenn som er involvert i slike 
prosjekter. Topplederne i kommunene møtes noen ganger i året og holder ellers kontakt på 
telefon. Andre politikere får av og til litt informasjon om ARKO og andre Interregprosjekter, 
men er ellers ikke involvert. Det er derfor liten politisk interesse for Interreg-prosjekter. 
Heller ikke ordførere som i mange år har vært involvert i Interreg-prosjekter har særlig tro på 
denne formen for samarbeid. For å bedre situasjonen har ARKO nå (2006)en sekretær på 
heltid, som blant annet skal prøve å få flere involvert i det grenseoverskridende samarbeidet.  
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Ut over de konkrete prosjektene er det liten politisk kontakt mellom grensekommunene. 
Heller i partipolitisk er det mye kontakt. Det mest vanlige svaret fra vår informanter er at de 
ikke har noen kontakt med sitt søsterparti i kommunen på andre sida av riksgrensa. 
 
På tross av svakt utviklet samarbeid, er det flere som peker på at man først de siste årene har 
sett mulighetene på svensk side. De forventer derfor at samarbeidet kan ta seg opp, selv det så 
langt har gitt små resultater.  
 
 

7.5 Hvorfor er samarbeidet så begrenset? 
 
Både politikere og rådmenn ser mange årsaker til at samarbeidet mellom grensekommunene 
er så begrenset. De fleste nevner som hovedgrunn at det er vanskelig å se nytten av 
prosjektene. Samarbeidet er ofte underlagt prosjektmakeriets logikk – penger søker 
tidsavgrensede prosjekter innenfor politiske rammer og målsettinger gitt utenfor kommunene 
(EU, stat, fylke), og når den statlige finansieringen tar slutt, tar også samarbeidet om denne 
konkrete saken eller satsingen slutt. Eller den er i alle fall vanskelig å videreføre. Mange 
nevner også at en stadig trangere kommunal økonomi gjør det vanskelig å finne tid til 
prosjektsamarbeid. Men samtidig utvikles det interkommunale samarbeidet i Norge.50  
Hvorfor er det så vanskelig å samarbeide på tvers av riksgrensen, mens samarbeidet mellom 
norske kommuner øker? Det er flere svar på dette, men mange av informantene gir svar som 
er sammenfallende.   
 
En viktig årsak er at samarbeid først og fremst har med økonomi å gjøre. Innsparing og 
effektivisering er oftest knyttet til driftsoppgaver, og det er her kommunene i første rekke 
søker samarbeid. Det kan være drift av vann- avløps- og renovasjonsanlegg, brannvern, 
administrative tjenester som GIS, lønn, personal, økonomisystem, fakturering, saks- og 
arkivsystem, drift av IT-systemer, mm. Det er mye samarbeid på politisk ufarlige områder. 
Samarbeidet på økonomisk tunge og politisk vanskelige områder, som skole og omsorg, er 
svært begrenset. Innsparing og effektivisering på disse områdene er knyttet til endringer i 
tjenestetilbudet, og kan ofte innebære nedlegging av skoler, barnehager, etc, dvs. endringer 
som direkte berører brukerne.  
 
Samarbeid om driftsoppgaver på tvers av nasjonsgrensen er vanskelig av flere grunner: 
 

• Kostnadsreduserende og effektivitetsfremmende tiltak som oppnås gjennom 
kommunesamarbeid blir i en oppstartfase ofte støttet gjennom virkemidler direkte fra 
staten eller via fylkesmannen, for eksempel gjennom skjønnsmidler. Slike statlige 
midler gis bare til norske kommuner. I praksis vil kommunesamarbeid til en viss grad 
bli styrt av statlige virkemidler og statlige overføringer. Gjennomgående er det slik at 
samarbeid og kontaktnett følger pengestrømmene og beslutningsstrømmene, som går 
sør - nord både i Sverige og Norge. Samarbeidet følger kommunikasjonslinjene og 
beslutningsvegene, som går mot hovedstaden og statskassen.  

 
• Samarbeid på det tekniske området er knyttet til transportårer og vannveier. Disse går 

ofte i nord-sør retning, ikke øst-vest. Topografien, bosettingsstrukturen og avstandene 
kan også være et hinder mot samarbeid. Dette begrenser mulighetene for samarbeid 
mellom Malung-Trysil og Torsby-Åsnes. 

                                                
50 Eksempelvis er Marker kommune involvert i 28 interkommunale prosjekter. 
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• På noen områder er det formelle hindringer mot samarbeid, og det er ulike 

forvaltningsregimer og tradisjoner. Mange peker på at slike forskjeller er større og går 
dypere enn en vanligvis tenker seg. 

 
På næringsrettede prosjekter kan samarbeid være problematisk fordi svenske kommuner og 
(halv-) offentlige næringsselskaper har tilgang til mye statlige midler kanalisert via EU til 
ulike utviklingsprosjekter. Her er det store midler som søker prosjekter. For de norske 
kommunene er det vanskelig å matche alle prosjekter, rent finansielt. Det nevnes også at de 
svenske næringssjefene har mer tid, flere ansatte og i større grad er frikoplet fra kommunene. 
Frikoplingen og ressurstilgangen gir de svenske halvoffentlige næringsselskapene større 
handlingsrom enn det de kommunale næringssjefene i Norge har. Men det kommer også fram 
at aktiviteten i de svenske næringsselskapene langt på veg er basert på tidsavgrensede 
prosjektmidler og at mye av personellressursene går med til kontakt med og søknader til ulike 
virkemiddeldistributører, som län, og ulike organer inne staten og EU. Ut over det som her er 
nevnt, mener våre informanter i kommunene at det svenske EU-medlemskapet ikke har endret 
betingelsene eller forutsetningene for grenseoverskridende samarbeid. 
 
Fungerende samarbeid må baseres på tillit. Tillit kan bare utvikles gjennomlangvarige 
personlige kontakter. Dette kan være et problem i samarbeid mellom kommuner, ikke bare når 
samarbeidet skal gå over riksgrensa. Et tilleggsproblem for det grenseoverskridende 
samarbeidet er at så få personer blir involvert. Dette svekker prosjektenes omdømme internt i 
kommunene, og gjør samarbeidet følsomt overfor utskifting av personell. 
 
En stadig tilbakevendende forklaring når det begrensede samarbeidet omtales, er at det er 
vanskelig å se nytten av stadig nye, tidsavgrensede prosjekter. Det er lite fristende å involvere 
seg sterkt i prosjekter som en ikke tror skal gi resultater av betydning. Både tid og penger er 
en knapp ressurs i kommunene. Prosjektene må spisses, slik at en kan ha nytte av arbeidet. 
Som på andre områder er det trolig slik at kommunene gjerne vil bli tilført midler, men de 
ønsker ikke de eksterne føringene på hvordan midlene skal brukes. På den annen side er det 
trolig slik at det grenseoverskridende samarbeidet neppe ville blitt høyt prioritert om staten la 
dagens prosjektmidler inn i rammeoverføringene til kommunene. 
 

 
7.6 Kommunene og regionen 
 
Med regionen mener vi her fylkeskommunen (folkevalgt organ) og fylkesmannen (statens 
representant i fylkene). Som i de fleste land har staten inndelt landet i administrative regioner 
av ulik størrelse, tilpasset den oppgaven det statlige organet skal løse, som vegvesen, sykehus, 
politi- og rettsvesen, trygd, kirke, kartverk, osv. Slike statlige regioner omtales ikke her.  
 
De siste årene har det i Norge, som i de andre skandinaviske land, vært mye diskusjoner om 
regionnivåets framtid. I Norge har denne diskusjonen dels dreid seg om regioninndeling, dvs. 
hvordan landet skal deles inn rent geografisk. Dels har diskusjonen dreid seg om hvilke 
oppgaver det nye regionen skal ha. Det er avklart at regionen bare i svært begrenset grad kan 
regne med å overta oppgaver fra kommunene. Regionen må derfor tillegges oppgaver som 
staten har i dag. Det kan være oppgaver som i dag forvaltes sentralt, for eksempel av Norges 
forskningsråd, oppgaver som forvaltes av egne statlige organer med egne administrative 
regioner og administrasjoner, som for eksempel Statens vegvesen, eller oppgaver som i dag 
ligger under fylkesmannen, som for eksempel oppgaver innen miljø, landbruk og utdanning.  
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Politikernes vurderinger av og erfaringer med fylkeskommunen og fylkesmannen avhenger av 
dels av hvilket politisk parti de tilhører, dels er det personavhengig. Høyre og 
Fremskrittspartiet er for nedlegging av fylkeskommunen. De går inn for at det skal være to 
folkevalgte nivåer, stat og kommune, og at det bør gjennomføres omfattende 
kommunesammenslåinger. I de andre partiene er det mer varierende standpunkter. Dette 
kommer ikke minst til uttrykk i prosessen rundt en nylig framlagt stortingsmelding om 
fylkeskommunenes (regionenes) framtidige oppgaver. (St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale 

fortrinn – regional framtid. Lagt fram 8. desember 2006) Verken regioninndeling eller 
fordeling av ansvar og oppgaver er avklart i stortingsmeldingen. De folkevalgte organenes 
framtidige rolle på regionnivået er derfor svært usikker i Norge. I våre samtaler i kommunene 
drøftet vi ikke regionnivåets framtid, men hvilke erfaringer de har hatt med dagens regimer. 
 
Fylkeskommunen 

Politikernes kontakt med fylkeskommunen er sterkt avhengig av partitilhørighet. 
Kommunepolitikere som kommer fra samme parti som de ”regjerende” i fylkeskommunen har 
mye kontakt. Mye av kontakten går uformelt til venner i eget parti, og har ofte form av 
lobbyvirksomhet for å skaffe finansiering til lokale prosjekter. Politikere som ikke har 
partivenner i posisjon i fylkespolitikken har svært liten kontakt med fylkeskommunen. Alle 
politikerne, uansett parti, har mye kontakt med sine partikolleger på Stortinget, gjerne med 
politikere fra eget fylke. Kontaktene til regjeringsapparatet (statsråder, statssekretærer, 
politiske sekretærer) er igjen avhengig av partitilhørighet. Kommunepolitikere tar helst 
kontakt med partifeller i regjering/departement. Internt i kommunene er det sjelden stor 
uenighet mellom partiene, men partitilhørighet er helt avgjørende for hvilke nettverk 
politikerne har utenfor egen kommune. 
 
Mye kontakt med fylkeskommunen er ikke nødvendigvis et uttrykk for at politikerne er 
fornøyd med fylkeskommunens arbeid. Også politikere fra de partier som styrer 
fylkeskommunen kan være lite tilfreds med fylkeskommunen. Noen opplever 
fylkeskommunen som fjern og at de har lite å bidra med, både når det gjelder utviklingsarbeid 
og på det de har igjen av tjenesteproduksjon. De oppgaver fylkeskommunen har, for eksempel 
på videregående utdanning, kunne kommunene gjort bedre gjennom interkommunalt 
samarbeid. Mange mener at fylkeskommunen er blitt helt annerledes etter at staten overtok 
ansvaret for sykehusene. Nå har fylkeskommunene mye penger, men mangler oppgaver, dvs. 
den stikk motsatte situasjonen av den kommunene er i. Dette føles urettferdig i kommunene.  
 
Fylkeskommunen har my penger til å støtte utviklingsprosjekter, men den tar ikke initiativ og 
er ikke aktiv i forhold til kommunene. Noen av kommunepolitikerne tar også på seg ansvar 
for den svake samarbeidet med fylkeskommunen. Kommunen kan også ta kontakt, men her 
ser geografien og infrastrukturen ut til spille en viktig rolle. Kommuner sør i Hedmark ser på 
”småbyene ved Mjøsa” som nokså uinteressante med tanke på å skape utvikling. Det kommer 
ingen vekstimpuls til sørfylket fra disse småbyene. Det er Oslo/Gardermoen og aksen Oslo-
Stockholm som betyr noe. ”Kommunikasjoner til Oslo er viktig, til Hamar lite interessant.” 
 
Men de økonomiske tilskuddene som distribueres gjennom fylkeskommunen er viktig for 
kommunene. Fylkeskommunen har også kompetanse som kommunene gjør seg nytte av. Det 
gjelder særlig i plansaker. Ellers har kommunene lite kontakt med fylkeskommunen også på 
administrativt nivå. Flere peker på at fylkeskommunen ikke har funnets sin form etter at den 
mistet ansvaret for sykehusene, jf sitatene nedenfor: 
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• Fylkeskommunen har mye midler, men det er litt kaos. 

• Tviler på fylkeskommunens evner som utviklingsaktør. 
• Fylkeskommunen ønsker partnerskap, men det er uklart hva nytt dette innebærer. 
• Skal fylkeskommunen drive med planlegging og vegledning, eller med nyskaping og 

utviklingsarbeid? De klarer ikke å bestemme seg. Hva vil fylkeskommunen forplikte 

seg til? Heller ikke her har fylkeskommunen bestemt seg.  
 
Fylkesmannen 

Fylkesmannen har oppgaver som i utgangspunktet gjør dem lite populære i kommunene. 
Fylkesmannen behandler klager, har tilsyn og kontroll med den kommunale 
tjenesteproduksjonen, overprøver kommunale vedtak. I kommunene er derfor det mange som 
på fylkesmannen som en ”politimyndighet”, ikke en positiv samarbeidspartner. 51 Likevel er 
det mange som har mer kontakt med fylkesmannen enn med fylkeskommunen. Dette har dels 
sammenheng med de omtalte kontrolloppgavene, men fylkesmannen fungerer også som 
vegleder i juridiske spørsmål og i spørsmål som angår kommunenes forhold til staten, for 
eksempel til direktorater og departementer. 
 
Flere nevner at fylkesmannen i større grad ”er på tilbudssida” enn det fylkeskommunen er. 
Det betyr at fylkesmannen oftere tar kontakt med kommunene, ikke bare for tilsyn og 
kontroll, men også for å dra i gang utviklingsprosjekter.  
 
Blant de kommunale lederne er liten forståelse for, eller bevissthet om, betydningen av å 
skille ansvaret for offentlig tjenesteproduksjon fra ansvaret for tilsyn, kontroll og 
klagebehandling. De ser ikke behovet for to administrasjoner på regionalt nivå. Dette synet er 
i hovedsak basert på skepsis mot ”dobbeltadministrasjon”, men bunner trolig også i en 
generell skepsis mot at statlige organer på regionalt nivå skal drive tilsyn og kontroll med 
kommunale vedtak og kommunal tjenesteproduksjon. 
 
Regionrådene 

I samtalene har det regionale samarbeidet innen planregionene52 ikke vært noe sentralt tema. 
Regionrådene spiller ikke noen sentral rolle i utviklingsarbeidet i de kommunene vi besøkte. I 
Glåmdalsregionen har det prøvd med ulike organisasjonsmodeller og selskapsdannelser på 
regionnivå, dvs. i planregionen som omfatter seks kommuner. Det har vært mye politisk 
uenighet om organiseringen, og selskapet Glåmdalsvekst ble nedlagt etter ”utrolig mye 

spetakkel”. Mye av uenigheten er knyttet til graden av fristilling slike selskaper skal ha i 
forhold til folkevalgte organer i kommunen. Dette er et tema som ofte dukker opp i alle 
former for interkommunalt samarbeid. Politikerne spør seg om hvordan en skal få til noe, uten 
å flytte makta ut av kommunehuset. Delegering til regionrådet forutsetter informasjon, 
trygghet og tillit. Synet på delegering varierer sterkt fra parti til parti. Noen hevder at sterk 
politisk styring fratar regionrådet makt, hindrer raske beslutninger og hemmer det 
utviklingsarbeid regionrådet, eller helst et fristilt interkommunalt selskap, skal drive med. 
Andre mener at de folkevalgte ikke skal gi fra seg den direkte politiske styringen av 

                                                
51 Når vi her bruker ordet ”kommunen”, har vi bare hatt samtaler med de kommunale topplederne; ordførerne, 
opposisjonslederne og rådmennene. Vi har ikke innhentet synspunkter fra brukerne av kommunale tjenester. 
Trolig vil brukerne av kommunale tjenester ha et annet syn på nødvendigheten av statlig kontroll med kommunal 
tjenesteproduksjon enn det de kommunale lederne har. 
52 I Norge har de fleste fylkeskommuner delt opp fylket i planregioner, som oftest med 4-6 kommuner. Dette 
regionnivået er ikke knyttet til noen eget politisk eller administrativt apparat. Regionrådene er sammensatt av 
kommunepolitikere, som oftest ordførere, og rådet har vanligvis et litesekretariat med nenn få personer ansatt.  
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utviklingsmidler. Et resultat av denne uenigheten synes å være at den enkelte kommune i 
økende grad tar seg av utviklingsarbeidet på egen hånd. 

 
7.7 Kommunestruktur 
 
Under den forrige norske regjeringen (Bondevik II) var det sterkt press på kommunene for at 
de ”frivillig” skulle slå seg sammen i større kommuner. Fra Kommunal- og 
regionaldepartementet ble det bevilget midler til å utrede ny kommunestruktur i alle fylker. 
Under den nåværende regjering er dette trykket om kommunesammenslåing borte. På lenger 
sikt kan en likevel forvente at norske kommunestrukturen vil bli endret. Sammenslåing av 
kommuner vil neppe fremme samhandling over grensen. grensekommunene i Norge trekkes 
vestover mot nye kommunesentra. Et klart eksempel på dette er Marker kommune i Østfold. 
Marker ligger sentralt i E18-korridoren Oslo-Karlstad-Stockholm. Marker trekkes mot vest, 
mot Mysen/Askim, men også i økende grad mot Oslo. Med utbygging av E18 vil Marker i 
økende grad kunne bli en bokommune for folk som jobber i Oslos sørøstlige områder. 
Samtidig har Marker mye kontakt østover mot Töcksfors og Årjäng.  
 
Framtidig kommunestruktur vil kunne få stor betydning for Markers regionale posisjon. 
En sammenslåing av Marker, Rømskog og Aremark vil gi en langstrakt, smal 
grensekommune, med Ørje som et naturlig senter. Med en slik kommune vil det ligge til rette 
for å utvikle samarbeidet østover mot de svenske grensekommunene. Hvis Marker slås 
sammen med store kommuner i vest vil Marker bli utkant i en stor kommune. Samling av 
administrative funksjoner, for eksempel i Mysen eller Askim, vil kunne trekke Marker bort fra 
samarbeidet østover mot svenske grensekommuner. Andre grensekommuner er i samme 
situasjon. Ved sammenslåing med større kommuner som ligger lengre fra grensa kan de 
kommunale samarbeid østover bli mindre interessant. 

 
 
7.8 Grensehandel 
 
Mange nevner grensehandelen som et eksempel på at det mye kontakt over grensa, men 
samtidig er det flere i de norske kommunene som sier at dette er noe man ikke snakker så mye 
om. Det er litt flaut å handle i Sverige etter all den negative omtalen grensehandlerne har fått. 
En våre informanter sier at alt fokus på grensehandelen også har gjort det flaut å være 
grensekommunen.  
 
I noen av de norske kommunene er en spent hvilken betydning de store kjøpesentrene på 
svensk side vil ha for næringslivet og sysselsettingen i de norske grensekommunene. 
Kjøpesentrene vil ha norsk eier og trolig også mange norske ansatte, mens 
varehandelsbedriftene på norsk side kan bli svekket av den økte konkurransen fra de nye 
kjøpesentrene. 
 
 
 
 
 
 
 



 97

7.9 Utfordringer i grensekommunene 
 
I grensekommunene er det overraskende stor enighet om hva som er de største utfordringene i 
årene som kommer; kompetanse og kommunikasjoner. Mange er også opptatt av mangelen på 
lokal kapital. 
 
Av våre bortimot 30 informanter53, var det bare én som ikke var opptatt av kommunikasjoner. 
Det er interesse både for bredbåndsutbygging, luftfart og kollektivtrafikk på buss og bane, 
men i all hovedsak er det utbygging av vegnetttet som opptar folk. Tettstedene i 
grensekommunene ligger langs transportårer som konkurrerer med andre transportårer om 
trafikken øst-vest og/eller nord-sør. Interessen er dels knyttet til tanker om vekst i 
transportkorridorene, og dels til at bedrifter i egen kommune skal få raskere og billigere 
tilgang til store markeder. Som tidligere nevnt, har grensekommunene samarbeidet om 
lobbying overfor statlige myndigheter for å få fortgang i utbygging av vegnettet øst-vest. 
 
Manglende kompetanse blir sett på som et viktig hinder for utvikling i grenseområdene. Ofte 
blir det koplet til tradisjon og kultur, som etter manges vurdering ikke bidrar til nyskaping, 
bedriftsetableringer og utvikling grensekommunene. Her er det noe ulike syn i kommunene. I 
Trysil sies det å være en fellesskapskultur som styrker utviklingsarbeidet i kommunen. I andre 
kommuner trekkes den lokale kulturen, ikke minst i det polistiske system, fram som et hinder 
for positiv utvikling. Mangel på eksterne relasjoner og kontaktnett blir også sett på som en 
svakhet i det kommunale utviklingsstrevet. 
 
Det er mye samarbeid mellom Karlstads Universitet og Høgskolen i Hedmark. Folk ser 
positivt på dette, men det gir ikke noe ekstra løft til grenseområdene. Grensekommunene 
ønsker seg egne undervisningstilbud fra høgskolene, og de ønsker flere arbeidstakere med 
høyere utdanning. Samtidig innser det at dette bare kan skje ved at bedrifter og det offentlige 
etterspør personer med høy utdanning. Bare i begrenset grad kan en forvente at høyt 
utdannede personer skal flytte til grenseområdene for å etablere en bedrift. 
 
I alle de fire norske grensekommunene blir mangelen på risikokapital, og særlig mangelen på 
lokal kapital, nevnt som et hinder for vekst. De tidligere lokale bankene er fusjonert inn i store 
nasjonale og regionale banker som er lite villige til å satse, og der de lokale filialbestyrerne 
nesten ikke har fullmakter til å gi lån. Heller ikke den statlige nærings- og regionalpolitikken 
gir særlig støtte til å opprettholde eller skape nye arbeidsplasser, hevdes det.  
 
Mange av kommunene er i geografiske soner som gir grunnlag for støtte fra Innovasjon 
Norge, men de mangler et lokalt investormiljø som kan komme opp med prosjekter og gjøre 
seg nytte av den statlige støtten distriktet kunne ha fått. Kommunene ønsker seg næringsfond 
bl.a. til utvikling av næringshager. 
 

 
 
 
 
 
                                                
53 I utgangspunktet ba vi om samtaler med ordfører, opposisjonsleder og rådmann i hver av de åtte kommunene. 
I noen av kommunene deltok næringssjef i de samtalene vi hadde med rådmannen. 



 98

7.10 Oppsummering fra samtalene i de norske kommunene. 
 
Et hovedinntrykk er at de aller fleste av de kommunale leder vi snakket med var opptatt av 
samarbeidet med sine svenske nabokommuner og på enkelte områder så de store muligheter i 
et styrket samarbeid. Hva de ønsket utvidet samarbeid om, varierte fra kommune til 
kommune, avhengig av de muligheter og utfordringer de så i egen kommune og i 
nabokommunene på andre sida av riksgrensa. Det var en gjennomgående interesse for 
utbygging av vegforbindelsene øst-vest, og på dette området hadde gjennom årene vært mye 
samarbeid mellom grensekommunene. 
 
Samarbeidet mellom norske kommuner er ofte knyttet til driftsoppgaver og har økonomisk 
innsparing og effektivisering som mål. Grenseoverskridende samarbeid om kommunale 
driftsoppgaver har vsit seg å være vanskelig. Samarbeidet mellom svenske og norske 
kommuner vil derfor i stor grad måtte dreie seg om utviklingsoppgaver. Her har våre 
informanter erfaringer fra ulike Interreg-prosjekter. Mange peker på at tidsavgrensede 
prosjekter ofte gir små resultater. Etter at den eksterne finansieringer er slutt, stopper 
prosjektene opp, uten at noe er oppnådd. Mange mister derfor interessen for slike prosjekter. 
Dette, kombinert med innstrammingen i kommuneøkonomien, har gjort det vanskeligere for 
de kommunale lederne å engasjere seg i grenseoverskridende prosjekter. For at 
samarbeidsprosjektene, for eksempel gjennom Interreg, skal gi bedre resultater, er det trolig 
nødvendig at prosjektene strekker seg over lengre tid. Det er også viktig at flere blir involvert 
i prosjektene, slik at de får en sterkere forankring i kommunene, både politisk og 
administrativt.  
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8 Analys och slutsatser.  
 

8.1   Introduktion. 
 
Den regionala och lokala nivån har fått en allt större betydelse för  tillväxt- och 
utvecklingspolitiken. Vi kan konstatera att den tilltagande regionala medvetenheten  blir 
alltmer tydlig i Europa i sin helhet. I Sverige har det tagit sig uttryck i att kommunala organ i 
allt större utsträckning tagit över delar av ansvaret från staten vad gäller tillväxt- och 
utvecklingspolitiken på regional nivå. Det är kortfattat bakgrunden till vårt intresse av att 
koncentrera sökljuset på den kommunala nivån.  
 
Vi inleder med en analys av de kritiska resurserna för tillväxt- och utvecklingspolitiken på 
kommunal nivå. Vi går vidare med innebörden av  olika typer av samarbetsmöjligheter, som 
handlingsstrategi för att bedriva den här formen av politik. Därefter analysera vi vilka former 
av beroendeförhållanden, som blir konsekvensen av denna typ av samspel  aktörerna emellan. 
Vi fokuserar sedan intresset på kommunernas handlingsutrymme gentemot omgivande aktörer 
samt vilka konsekvenser omgivningsberoendet får för den kommunala självstyrelsen. Vi 
avslutar med några reflexioner i ett framtidsperspektiv. 
 
 

8.2  Kritiska resurser 
 
Analysen tar sin utgångspunkt utifrån den teoretiska ansatsen d.v.s. vilka rättsliga, politiska 
och  materiella och immateriella resurser är de mest kritiska för omvärldsberoende och 
handlingsutrymme för den enskilda kommunen. Det är självfallet avhängigt den situation 
kommunen befinner sig i.54 
 

Vilken betydelse har de olika typerna av resurser för den enskilda kommunen? Frågan skall 
ses i perspektivet av kommunens  förutsättningar av att kunna skapa största möjliga 
handlingsutrymme för att kunna tillgodose sina intressen gentemot omgivningens krav. 
Annorlunda uttryckt: Vilka är de viktigaste resurserna – de kritiska resurserna – för den 
enskilda kommunen för att kunna minska sitt omvärldsberoende och därmed öka sitt 
handlingsutrymme i motsvarande grad? 
 
Vi kan i vår analys konstatera efter vår genomgång med kommunföreträdarna att det finns en 
rad faktorer som är grundläggande och  nödvändiga för en väl fungerande kommun. Det 
gäller t.ex.  behovet av att ha en solid och stabil kommunalekonomisk situation, som 
                                                
54    De kritiska resurserna varierar beroende på vilken situation kommunen befinner sig. I expansiva områden,  
       t.ex.  i storstadsområden, är tillgången till egen mark i många fall att betrakta som en kritisk resurs. Det  
       beror bla  på: 
• Egen mark ger initiativmöjligheter. Det är för många kommuner svårt att ”stå emot trycket” när den som har 

egen mark presenterar förslag till olika byggprojekt.  
• Eget markinnehav innebär också att det är lättare att förhindra exploatering. Kommunen som markägare kan 

lättare bevaka allmänna intressen typ grönområden, skyddsområden etc., än vad som vore fallet om marken 
tillhörde någon annan intressent.  

• Genomförandet av en byggnation går så mycket enklare, framförallt om det är stora ytor och man härigenom 
slipper ta hänsyn till grannar etc. Därtill kommer att ett splittrat ägande av marken riskera komplicera ge-
nomförandet av ett projekt (Sundin 1997 s. 297). 
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möjliggör ett mer långsiktigt agerande för alla berörda intressenter. Det är inte minst 
intressant för de företagare som har planer på att lokalisera sin verksamhet till kommunen. En 
väl fungerande kommunal service, skolor och utbildningsmöjligheter utgör ytterligare 
exempel på resurser som bedöms nödvändiga.  
 
För att kunna få till stånd en utveckling, förändring och en ökad tillväxt av kommunen är 
dessa resurser dock inte tillräckliga. De är nödvändiga men icke tillräckliga!  Det finns i ett 
långsiktigt perspektiv resurser som är mycket önskvärda och som inte är utbytbara, alternativt 
svåråtkomliga. Det är dessa resurser som vi valt att benämna som kritiska (se teoriavsnittet). 
Efter att ha analyserat vårt empiriska material har vi kommit fram till följande tre kategorier 
av resurser, som är kritiska för undersökningskommunerna: Behovet av riskkapital, 
välutbildad arbetskraft med hög kompetens samt behovet av en politisk kultur som bygger på 
”förtroende”. 55 
 
Den statliga näringspolitiken i Sverige lades under senare delen av 1980-talet om från 
selektivt inriktade åtgärder till mer generellt inriktade insatser. Samtidigt stängdes den statliga 
”företagsakuten” och kommunerna kunde därför inte räkna med något stöd från 
statsmakternas sida, utan fick istället själva ta i tu med krisdrabbade företag (Schubert 1996 s. 
7). I början av 1990-talet i samband med den ökande arbetslösheten fick kommunerna ökat 
ansvar för sysselsättningen. Det tillkom bl.a.  arbetsmarknadsnämnder med uppgift att 
underlätta för de arbetssökanden  att finna ”rätt” arbetsgivare. Kommunerna kom att driva en 
allt aktivare lokal närings- och tillväxtpolitik, där de näringslivsansvariga kom att fungera 
som entreprenörer och koordinatorer på marknadens villkor.   
 
Det är i det här perspektivet man skall se behovet av att från kommunalt håll  söka ”förmedla 
och på olika sätt stödja” dem, som är i behov av  riskkapital  Det kan gälla både de som är  
intresserade av att etablera  sig i kommunen och de som vill utveckla redan befintlig 
verksamhet i kommunen. En kommun har inte själv möjligheter att bistå med riskkapital och 
därmed riskera skattemedel. Lån på rimliga villkor för  en verksamhet som har en god 
prognos  är eftersträvansvärt. Än värdefullare för kommuner i den här situationen vore att 
kapitalägaren gick in med sitt kapital  med ett ägaransvar och inte endast som långivare. För 
de flesta kommuner är det dock bara ett önsketänkande.                                                                                      
 
I flera av kommunerna kan det vara svårt att rekrytera högutbildad personal. Framförallt kan 
det vara svårt att få tag i rätt kompetens vid rätt tillfälle, en form av spjutspetsresurs om man 
så vill. Detta gäller redan etablerade företag och verksamheter. Det kan också vara ett 
problem, som förhindrar nylokalisering av företag till en given kommun. På sikt är det 
”livsviktigt” för kommunens överlevnad att man kan rekrytera yngre arbetskraft. Det gäller 
inte minst kvalificerad yrkesutbildad personal och tekniker inom hantverk och industri.  Det 
är i det här perspektivet man skall se ungdomsskolans utveckling och satsningen på 
etableringen av den högskoleutbildning, som blivit allt vanligare i många kommuner.  
 
Den tredje kategorin av resurser, som vi valt att karaktärisera som kritisk är ”förtroendefullt 

samarbete.”  I dialogen med kommunföreträdarna kommer vi ständigt in på vikten av att ha 

                                                
55 Synen på det innovativa  klimatet och   den företagskultur som råder , d.v.s. vilka värderingar och vilket 
synsätt  som är dominerande bland befolkningen i kommunen är självfallet centralt. Hur är det med 
förändringsbenägenheten och entreprenörskapet t.ex.? Vi har inte lyckats få en mer entydig bild av 
beslutsfattarnas synsätt i denna fråga, varför vi inte kan vidareutveckla denna viktiga aspekt här utöver vad som 
tidigare redovisats i ämnet.  
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förtroende för sina medaktörer. Det gäller oavsett vilken typ av fråga eller vilket 
politikområde man diskuterar.56  Det kan uttryckas i termer av  ”behovet av konsensus”57, 
”fungerande samarbete”, ”personkemin måste fungera ”, ”viktigt med en öppen dialog”, 
”diskussionen måste vara förutsättningslös”, ”behovet av seriösa kontakter”, ”fungerande 
nätverk” etc, etc. Undertexten är densamma oavsett uttrycksform. Att kunna känna och ha 
förtroende för den som man sitter tillsammans med och diskuterar ”utgör vardagspolitikens 
fundament”, som någon uttryckte det. Det kan inte nog understrykas att ömsesidigt förtroende 
utgör ett fundament för alla mellanmänskliga relationer, inte minst för den politiska dialogen. 
Utan en sådan dialog fungerar inte politik och samhällsbyggande. Beträffande ”förtroendefullt 
samarbete” finns det skäl att vidareutveckla detta begrepp.58 
 
Vi kan sammanfattningsvis konstatera att de immateriella resurserna är betydelsefulla. Det 
gäller välutbildad personal i form av hög och relevant kompetens på rätt ställe vid rätt 
tidpunkt. Ytterligt värdefullt är också att ha byggt upp och skapat en god samförståndskultur 
bland berörda aktörer – en kommunal kultur som bygger på ett genuint förtroende om man så 
vill. När det gäller materiella resurser är det värdet av att ha tillgång till riskkapital som 
bedöms som mest viktigt av de tillfrågade.   
 
 

8.3  Samverkan – ett maktbegrepp 
 
Begreppet ”samarbete” används frekvent av de tillfrågade. Det är ett politiskt ”honnörsord”, 
som varit politiskt korrekt att använda sig av i olika sammanhang. Det gäller såväl i samspelet  
mellan kommuner, regioner, myndigheter och företag59 som i relationen dessa 
aktörskategorier emellan. Samverkan kan dels avse att skapa gemensamma värderingar, ett 
gemensamt synsätt i form av söka etablera en samsyn, dels kan det gälla den operativa 
verksamheten.  Motiven för samverkan uttrycks ofta i termer av ”en mer rationell och effektiv 
verksamhet”, ”ett bättre resursutnyttjande”, ”samordningsvinster” o.s.v. 
 
Det finns således skäl   att något fundera över vad ”samarbete”  egentligen står för. Detta 
understryks ytterligare av det faktum att samtliga aktörer - svaga som starka - i ett samhälle är 
beroende av kommunikation och samarbete med sin omgivning.60 Oklarheten och det 

                                                
56 Det gäller naturligtvis också i relationerna och samarbetet över nationsgränsen. 
 
57 Det behöver naturligtvis inte betyda att man alltid är överens. Tvärtom. Åsiktsskillnader är  nödvändiga  för att 
stimulera utvecklingen. Men man måste respektera varandra som samhällsmedborgare och respektera att det 
finns olika värderingar och synsätt samt ställa sig bakom den politiska demokratins grunder och spelregler, som 
den kommer till uttryck.  Konkret kan det innebära att även om man var oense innan beslut fattades, respekterar 
man beslutet när det väl är fattat av t.ex. fullmäktige.  I många fall är man dessutom överens om målen med 
verksamheten medan man däremot kan ha olika uppfattningar om hur man skall nå dit. Det är detta vida 
konsensusbegrepp som avses och som kommit till uttryck i våra diskussioner med berörda beslutsfattare. 
 
58 Det finns  dessutom skäl att påpeka att – speciellt i den norra delen av  undersökningsområdet – betyder    
kommunikationerna enormt mycket. De är för kommuner som Malung och Trysil helt avgörande för den 
framtida utvecklingen  av kommunerna tillföljd av  turistnäringens centrala roll i kommunerna. 
Kommunikationsmöjligheterna utgör  m.a.o. just för dessa kommuner en kritisk resurs i dess egentliga mening. 
 
59  För att undvika missförstånd förtjänar det dock att påpekas att  detta  inte på samma vis gäller inom ”den fria 
marknaden”, där konkurrensen mellan de berörda aktörerna förutsätts vara ledstjärnan. I vissa fall kan det till och 
med betraktas som ”otillbörlig  samverkan”, kartellbildning etc. 
 
60 Även ”husbonden” är beroende av sin omgivning och sina slavar. 
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skiftande sättet att tillämpa begreppet gör att det krävs en begreppsförklaring.  När man  
kommer in på villkoren och premisserna för samarbetet flagnar emellertid retorikens 
formuleringar relativt snabbt. Begreppen  ”Samarbete” och ”samverkan” används ofta - som 
framgår ovan - som politiska honnörsord och  är ofta starkt positivt värdeladdade.  Vid den 
praktiska tillämpningen är innebörden ofta oklar, varför många olika tillämpningar 
förekommer inom såväl politiken som andra områden. Premisserna för ”samarbetet” kan 
skifta61 
 
Utgångspunkten för vår analys - vad begreppet samarbete står för - är två aktörer som var och 
en för sig strävar efter sitt eget bästa. 62 Om egennyttan drivs hårt i en given situation leder det 
till ett sämre utfall för alla de berörda än vad som skulle blivit fallet om man valt att 
samarbeta.63  Annorlunda uttryckt: Ett rationellt beslut på enskild aktörsnivå innebär ett sämre 
utfall än vad som skulle kunna vara möjligt för båda, om man i stället samarbetat.  
 
Uttrycksformerna när vi diskuterar vad begreppet samarbete står för utgörs av  spänningsfältet 
mellan reciprocitetsnormen å den ena sidan och det ”ovillkorliga samarbetet” å den andra 
sidan. Med reciprocitet avser vi ett samarbete där det är fråga om ett ömsesidigt lönsamt 
agerande från berörda aktörer, ett tagande och givande om man så vill. Den andra 
ytterligheten är det som vi här benämner det ovillkorliga samarbetet. Det gäller en 
samarbetsrelation, där det knappast är fråga om ett samarbete utan snarare en form av 
”exploatering”. Den ene utnyttjar den andre även om det kläds i termer av samverkan.  
 
För att illustrera samarbetets grundläggande problematik har vi valt följande  
”begreppstrappa” för ”samverkan/ samarbete” mellan två aktörer. Den  har nedanstående 
utseende: 
 

• Ovillkorligt samarbete: I det ena ytterlighetsfallet är det fråga om olika former av 
dominans och exploatering. Exempelvis utnyttjar aktör A sin starkare position 
gentemot aktör B för att få sina intressen tillgodosedda. A beslutar suveränt d.v.s. på 

sina egna villkor efter ett informationsutbyte med  B. Beslutet kläds dock i termer av   
”samverkan”. 

 
• Samråd: Aktör A beslutar efter att ha samrått med aktör B. Även om A är suverän i sitt 

beslutsfattande och att beslutet sker på dennes villkor, kan man dock inte utesluta att 
vederbörande tagit intryck av de synpunkter och erfarenheter som B förmedlade i 
dialogen med A. Vi talar därför här om viss reciprocitet i relationen mellan de båda 
aktörerna. 

 
                                                                                                                                                   
 
61 Det här delkapitlet har i sin huvudsakliga form tidigare publicerats i rapporten  ”Region Värmland är på väg – 
men var och på vilka villkor?” Forslund P & Sundin A. 2005. 
 
62 Jämför de utgångspunkter Axelrod ,1987 sid 15 ff , tillämpar när han presenterar sin samarbetsteori  utifrån  
spelet om ”Fångarnas dilemma”. 
 
63 Låt oss illustrera tanken med den teori som ligger till grund för det internationella handelsutbytet, där även en 
nation med hög produktivitet och omfattande produktion kan ha fördel av handelsutbyte. Vi avser här Ricardos 
teori om de komparativa kostnaderna: ”Ett land kan alltid förbättra sin ekonomiska tillväxt genom att exportera 
de varor som landet kan producera till en i förhållande till omvärlden lägre alternativkostnad (= kostnad uttryckt 
i termer av andra varor) och importera de varor för vilka omvärlden har lägre alternativkostnad”  (Bra Böckers 
Lexikon, 1984). 
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• Samverkan:  De båda aktörerna A och B ger varandra   råd och stöd utifrån varandras 
erfarenheter, kunskaper och kompetens. Ett visst beroendeförhållande aktörerna 
emellan föreligger också. Samverkan sker på lika villkor. Effekten kan dock i en given 
situation bli olika för A och B beroende på aktörernas kompetens, resurser och tidigare 
erfarenheter. Vi talar här om begränsad reciprocitet i relationen mellan de båda 
aktörerna. 

  
• Samarbete: Aktörerna A och B arbetar tillsammans för att lösa gemensamma 

uppgifter. Det är fråga om ett ”givande och tagande” på lika villkor.64 Även om 
utfallet kortsiktigt kan skifta, så jämnar det ut sig i ett lite länge tidsperspektiv och blir 
då likvärdigt. Vi talar därför här om full reciprocitet i relationen mellan de båda 
aktörerna. 

 
• Samordning: Aktören B svarar för samordningen av ett antal aktörers gemensamma 

verksamhet  (inom vilken bl.a. A och B ingår). Härigenom erhåller aktören B i relation 
till övriga aktörer ett visst informations- och kunskapsövertag. Arbetsfördelningen får 
lätt karaktären av en centralistisk profil, där villkoren för koordinator och övriga 
aktörer ej är lika.  

 
• I det andra ytterlighetsfallet är det - principiellt sett - fråga om ett samarbete på 

motpartens villkor. Aktören A fattar (formellt) beslut - efter ett informationsutbyte 
med B – helt på aktörens B:s villkor. Beslutet kläds dock i termer av  ”samverkan”. 

 
Budskapet är uppenbart. Vi ser det som angeläget att premisserna och villkoren för det som 
många gånger beskrivs i termer av ”samarbete” eller ”samverkan”  tydliggörs. I annat fall kan 
det uppstå oklarheter eller missförstånd vid en politisk analys om vad som faktiskt ägt rum i 
relationen mellan två eller flera aktörer. 
 
Om samsyn och samförstånd råder rörande grundläggande värderingar som föreligger i en 
given situation finns det en värdefull potential för samverkan och samarbete på lika villkor. 
Det underlättar på ett påtagligt sätt  utvecklingen på lokal nivå och i förlängningen också på 
regional nivå. Samförstånd har ett värde i sig i den meningen att det kan skapa stabilitet och 
kontinuitet, vilket kan möjliggöra olika former av nätverk och cluster  
 
Hur skall man kunna  främja samarbete genom att omvandla själva den strategiska 
situationen?65  Det gäller att påvisa att samarbetet i framtiden kommer att bli viktigare för 
”överlevnad” än vad som är fallet idag. Det gäller såväl för möjligheterna  att kunna hantera 
framtida risker som för möjligheterna att kunna skapa bättre förutsättningar  att kunna 
tillvarata framtida möjligheter. Ett viktigt verktyg i detta arbete utgörs av möjligheterna att 
organisera. Man kan organisera fram informationskanaler, mötesplatser, beslutsarenor, etc., 
som skapar förutsättningar för tätare  och mer varaktiga  kontakter  mellan berörda aktörer. 
Samtidigt kan man med hjälp av organisering hålla destruktiva och hotande aktörer på distans, 
vilket i vissa känsliga skeden i det gemensamma arbetet kan vara mycket värdefullt. 
 
 Det kan också vara ändamålsenligt  att använda sig av de ”små stegens strateg” för att skapa 
ett förtroendefullt samarbete och ett stabilt samarbetsklimat. Parterna får härigenom en 
löpande bekräftelse på att motparten respekterar deras synpunkter, förslag och insatser, vilket 
skapar och förstärker samarbetet och genererar samtidigt ett förtroendefullt klimat. Till 
                                                
64  I vissa processuella sammanhang talar man däremot om ” samkörning”. 
65  Vi har här inspirerats av Axelrods (1987) tankar och funderingar.   
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skillnad från ”de stora klivens strategi” minimeras också riskerna för parterna genom att 
besluten tas tätare. 
 
Men samarbete och samverkan har också ett ”pris”. Kostnaden för samarbetet kan uttryckas i 
termer av ”minskat handlingsutrymme” eller ”minskat inflytande”, då man måste dela med sig 
av beslutskompetensen. En ökad samverkan kan också medföra en motsvarande tilltagande 
centralisering på bekostnad av befintliga decentraliseringsmöjligheter. De ökade 
samordningskraven kan också leda till högre administrativa kostnader för den enskilda 
verksamheten. Till bilden hör också att vissa rationella samordningsvinster inte alltid är 
politiskt gångbara. Det gäller inte bara sjukhus och skolor utan även brandstationer, 
polisverksamhet och annan samhällsservice. ”Samordningsvinsterna” kan också medföra 
nedläggningar av verksamheter med uppsägningar av personal som följd (Se bl.a. SOU 
1994:67). 
 
Redovisningen ovan om samverkansbegreppets karaktär vittnar om att  begreppet också  kan 
betraktas utifrån ett maktperspektiv. Utgångspunkten för vårt synsätt om samverkan ha varit 
att berörda aktörer har interagerat inom ramen för  en gemensam handling i ett specifikt syfte. 
( jfr. Danemark 2004). Bakgrunden till medverkan i en samverkansprocess är vanligtvis 
kopplade till olika  resursmässiga skäl; man har ambitionen – som framgår ovan -  att 
härigenom bättre kunna bibehålla och utveckla sina resurser. Det kan gälla såväl immateriella 
som materiella resurser. Typerna av resurser varierar med hänsyn till den miljö man är 
verksam i. Det kan gälla såväl ekonomiska och politiska resurser som legala och 
professionella resurser i form av specifik kompetens och yrkesskicklighet. Den sociala 
situationen och den kulturella miljön påverkar också förutsättningarna för samverkan.  

 
Eftersom samverkan förutsätter relationer – ett avsiktligt handlande - mellan ett antal aktörer 
ter det sig ändamålsenligt att tillämpa ett relationellt maktbegepp (Hernes 1990 , Pettersson 
1987 ) när man studera samverkan  utifrån ett maktperspektiv. Maktbegreppet kan ses som ett 
instrument att bättre förstå de sociala relationerna inom ramen för det som vi talar om som 
samverkan. Som framgår av ”samverkanstrappan” ovan är reciprociteten  i relationen mellan 
aktörerna varierande. Dessutom varierar   maktrelationerna vad  gäller symmetrin mellan 
berörda aktörer, från ett symmetriskt till ett asymmetriskt förhållningssätt. Att betrakta 
samverkansbegreppet också utifrån ett maktperspektiv kan vara berikande och konstruktivt i 
det offentliga samtalet. 
 
Vid samtalen med kommunföreträdarna diskuterades också frågan om hur man bedömde 
framtiden för kommunen. I dessa diskussioner om framtida hot, restriktioner, möjligheter och 
utveckling kom intresset ofta att koncentreras på samverkansmöjligheterna eller bristen på 
intressanta koalitionsalternativ. Det gäller att positionera sig för att stå väl rustad inför 
eventuella framtida förändringar. Det gällde inte minst i Norge där det pågår en diskussion om 
samspelet  mellan nationell, regional och kommunal nivå vad gäller ansvarsfördelning 
rörande centrala politiska områden.  En viktig ingrediens i diskussionen är kommunernas 
funktion och storlek i framtiden. I de små gränskommunerna var därför frågan om tänkbara 
konstellationer av kommuner för att eventuellt föregripa ”departementets” initiativ centralt  
 
De parametrar som ofta var förekommande i den här ”positioneringsdiskusionen” var 
kommunens storlek, ekonomiska styrka, näringslivsstruktur och geografiska läge. Mindre ofta 
kom man – något oväntat -§ in den partipolitiska strukturen i den enskilda kommunen. 
Symtomatisk spelade också närverk och personkontakter en stor roll i diskussionen. När det 
gällde faktorn ”storlek” var det det relativa perspektivet som gällde. Strategin gick ut på att 
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balansera den mäktige grannen genom att flera mindre kommuner tillsammans utgör en 
”motkraft” för att härigenom kunna bevaka sina intressen. Den geografiska aspekten spelar 
också en central. Det gäller att undvika att hamna i en perifer situation. Det gäller också att 
undvika att ”hamna i kraftfältet” på en större kommun, om man inte kan skaffa sig nära 
samarbetspartners som stöd för ett gemensamt agerande. De faktorer som påverkar villkoren 
för ett eventuellt framtida samarbete mellan berörda kommuner, utgör således ett centralt 
inslag i strategin när framtidsfrågorna diskuteras. 
 
Begreppstrappan om samverkan måste därför ses i sin rätta kontext d.v.s. i samspelet mellan 
olika aktörer. Inom en del av organisationsteorin - den interorganisatoriska ansatsen – 
behandlas  just relationerna mellan berörda aktörer. Det gäller bl.a. förutsättningarna för 
samverkan – motsättningar/konflikter eller villkoren för resursutbyten med olika 
konsekvenser som följd. En av ”kostnaderna” med samverkan är – som framgår ovan – att 
handlingsutrymmet kan minska d.v.s. beroendeförhållanden kan öka i relation till omgivande 
aktörer. Det har en stor betydelse för kommunernas strategiska handlande.  Låt oss därför för 
ett ögonblick stanna upp och analysera karaktären av olika beroendeförhållanden. 
 
 

8.4   Olika beroendeförhållanden66 
 
I de empiriska delarna av studien har många olika varianter av beroendeförhållanden 
redovisats. Relationer inom och mellan organisationer typ kommuner är i princip alltid 
reciproka. Det innebär att ett visst ömsesidigt beroendeförhållande alltid föreligger. Detta 
oavsett hur starka eller svaga aktörerna är i relation till varandra.   Resursberoendet mellan två 
eller flera kommuner kan beskrivas på flera sätt. En intressant variant är att beskriva 
beroendet i termer av de erhållna resursernas relativa värde för mottagaren.   Utifrån detta 
perspektiv kan man studera vilka relationer, som är ömsesidiga respektive ensidiga. 
Identifikationen av symmetriska och asymmetriska relationer mellan berörda aktörer, kan 
utgöra en av utgångspunkterna för en analys av en kommuns omgivningsberoende.   
 
Är beroendeförhållandena symmetriska  eller asymmetriska d.v.s. de berörda aktörerna kan  
ha olika styrkeområden som gör att man är beroende av varandra, vilket ju självfallet kan  
variera över tid. Låt oss illustrera tankegången med ett par exempel.  
Många kommuner utanför tillväxtregionerna – bl.a. de vi studerat i den här undersökningen – 
är mycket beroende av att företag väljer att lokalisera sin verksamhet till just deras kommun. 
Generellt sett är kommuner och näringsliv beroende av varandra, d.v.s.  företagen är beroende 
av att etablera sig i en kommun samtidigt som kommunerna beroende av företagsetableringar 
för att kunna bibehålla och/eller stärka sysselsättningen. Det är fråga om ett symmetriskt 
beroendeförhållande principiellt sett.  Men för företagens sida kan det i princip vara fråga om 

vilken kommun som helst bara den  fyller de ställda kraven från företagets sida. Det omvända 
förhållandet råder sällan eller aldrig, d.v.s. att   kommunen  har en sådan stark ställning att den 
kan välja och vraka vilket företag man vill skall etablera sig i kommunen. Det är således ett 
mer eller mindre tydlig asymmetriskt förhållande som råder, till fördel för näringslivet.67 

                                                
66  Vi anknyter i den fortsatta analysen mer direkt till Resursberoendeteorin, som vi tidigare behandlade i kapitel 
två.      
 
67 Ett mycket påtagligt exempel utgörs av IKEA:s planer på en framtida lokalisering till Värmland. ”Nu inleds 
dragkampen mellan kommunerna om vem som skall få den åtrådda etableringen.” (NWT 2004-09-11)  Grums,  
Karlstad, Kil och Årjäng är några av de kommuner som kommer att presentera de villkor som gör att just deras 
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Annorlunda uttyckt: Det kommunala omvärldsberoendet är inom det här området mer 
påtagligt än vad det kommunala handlingsutrymmet och vad den kommunala självstyrelsen 
är. Utfrån ett företagsperspektiv däremot kan man se ökade möjligheter till påverkan och 
inflytande av villkoren för att kunna etablera sig och bedriva sin verksamhet i kommunen 
medan kommunen – beroende på den förhandlingssituation som föreligger – vanligvis får inta 
en mer försiktig och anpassningsbar position. 
 
Men förhållandena kan växla över tid. Initialt kan ett företag vara intresserat av att välja den 
kommun, där man t.ex. kan  få tillgång till  attraktiv mark med byggrätt samt att 
markförvärvet kan ske på fördelaktiga villkor för företaget.  Som framgår av den empiriska 
redovisningen testade vi kommunföreträdarna med hjälp av ett hypotetiskt exempel. (Se 
kapitel 6.3. ) Utfallet av denna test blev att samtliga tillfrågade var beredda att diskutera en 
planändring (att omvandla ett grönområde till ett verksamhetsområde) för att få företaget att 
lokalisera sin verksamhet till den egna kommunen. Det tolkar vi som att det föreligger ett 
tydligt asymmetrisk förhållande mellan företag och kommun. Kommunerna var beredda att gå 
mycket långt i utbyte mot att erhålla ett antal arbetstillfällen. När kommunen väl ställt upp på 
företagets önskemål  och detta har etablerat sig i kommunen, ökar beroendet aktörerna 
emellan och det kommunala handlingsutrymmet ökar i motsvarande grad. Det gäller särskilt 
om företaget ”investerat sig fast” i kommunen.    Beroendeförhållandet mellan kommun och 
företag blir då mer symmetriskt till sin karaktär. Motsvarande diskussion  om den som vi fört 
mellan kommun – företag, gäller självfallet i princip också relationen mellan kommun – 
kommun.  
 
Huruvida man kan tala om ett starkt alternativt svagt beroende kan skifta från kommun till 
kommun över tid och i olika situationer. Som framgår av teoriavsnittet är detta avhängigt  dels 
av betydelsen av aktuella resurser, dels vilka ersättningsmöjligheter som föreligger. På ett 
centralt område – arbetstillfällen och sysselsättning – tycks bilden vara relativt entydig när det 
gäller de studerade kommunerna. Särskilt tydligt är situationen för de kommuner som har ett 
långt pendlingsavstånd till det expansiva Oslo-Gardemoen-området och som varken direkt 
eller indirekt kan dra fördel av den expansionen. Det här starka beroendeförhållandet kom 
tydligt till uttryck i den diskussion som uppstod i anslutning till det hypotetiska exempel, som 
de tillfrågande hade att ta ställning till enligt ovan. Andra politikkområden där det fanns ett 
starkt beroendeförhållande var behovet av viss kompetensutveckling och utbyggda 
kommunikationsmöjligheter. Det gällde inte minst förbättrad vägstandard för kommunerna i 
norra delen av undersökningsområdet. Inom samtliga dess tre områden är 
ersättningsmöjligheterna begränsade och alternativen inte enkla att alltid nå. Inom andra 
politikområden var beroendeförhållandena svagare. Inom fysisk planering, teknik och energi, 
kultur, fritid, skola och omsorg fanns det oftare olika alternativa lösningar med någorlunda 
likvärdiga utfall. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
kommun är mest attraktiv för IKEA:s framtida lokalisering. Karlstads kommun är t.ex. beredd att flytta E18 för 
att kunna tillgodose IKEA: önskemål vid en eventuell lokalisering. (NWT 2005-01-14). 
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8.5 Handlingsutrymme – omvärldsberoende 
 

8.5.1  Den statliga styrningen   
 
Vårt intryck vid en jämförelse mellan de norska och svenska kommunerna var att den statliga 
styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten var starkare i Norge än i 
Sverige. Det hänger sannolikt samman med att statsförvaltningen i de båda länderna har olika 
struktur i sin uppbyggnad. Sverige (tillsammans med Finland) har en modell med fristående 
ämbetsverk i förhållande till regeringen. Ministrarna har dessutom inte möjligheter att ingripa 
i den underställda förvaltningens agerande i enskilda ärenden. I Norge (och Danmark vad 
gäller Norden) är direktoraten underställda ministrarna. Ministerstyre råder, viket innebär att 
ministern själv har formella möjligheter att ta alla beslut inom ministeriets ansvarsområde. 
Till bilden hör också att den statliga kontrollen över den kommunala ekonomin är fastare. 
Dessutom saknar den kommunala självstyrelsen i Norge grundlagsskydd (Sandberg, S & 
Ståhlberg, Åbo 2000).  
 
Som framgår av empirin har det varit svårt att göra en mer entydig jämförelse mellan 
kommunföreträdarna på båda sidor nationsgränsen när det gäller deras syn på den statliga 
styrningen. Från såväl norskt som svenskt håll uppfattar man den statliga styrning som inte 
alltför stark. 
På båda sidor om nationsgränsen utgör den kommunalekonomiska situationen ett mer eller 
mindre problem. Ekonomin utgör en restriktion för det kommunala självstyret, då 
kommunerna i praktisk politik har små möjligheter att ta på sig uppgifter utöver dem som 
statsmakterna ålagt dem att svara för. Bland de norska kommunerna finns det också ett utbrett 
misnöje med det som uppfattas som statligt detaljstyre vad gäller miljö- och markpolitik. 
 Det finns trots detta ett kommunalt handlingsutrymme och ett visst utrymme för kommunalt 
självstyre. Att uttrycka detta i mer exakta termer låter sig inte enkelt göras. Det finns också 
skäl att fundera över hur mycket av så kallade ”intervjuareffekt” som döljer sig i svaren vi får 
i våra samtal med kommunföreträdarna.68 Skälet till vår misstanke är att andra signaler givit 
helt andra resultat 69.  
 
 
8.5.2  Kommun - grannkommunerna – regionen 
 

När det gäller synen kommun – region kan man urskilja två principiellt olika synsätt. 
Antingen ser man den regionala organiseringen som en ”intresseorganisation”  för 
kommunerna eller så ser man den som ett utryck för en arena för en regional organisering. I 
det förstnämnda fallet är honnörsorden samverkan och samarbete på ”lika” villkor, där i 
princip consensus är nödvändigt för beslutsfattandet. Den politikerroll som är den primära är 

                                                
68  Med ”intervjuareffekt” avser vi här ett fenomen, som innebär att den tillfrågade ger de svar som vederbörande  
tror att frågeställaren  förväntas vilja ha.    
 
69 Ett exempel.  Sju kommunstyrelseordföranden, alla socialdemokrater, från sju av Sveriges största kommuner 
uttryckte starkt kritiska synpunkter mot ”sin egen” regering vad gäller förutsättningarna för den kommunala 
självstyrelsen. ”Utvecklingen under det senaste decenniet har medfört att det kommunala självstyret begränsats 
alltmera. Rättighetslagar, vårdgarantier, maxtaxor, otillräckligt finansierade reformer, riktade statsbidrag, samt 
förstärkt statlig tillsyn med ”leveransböter” när resursbrist uppdagas tillhör dagens kommunala vardag…… 
Statsmakterna lagstiftar om medborgerliga rättigheter som ofta är kostnadsdrivande, och betalningsansvaret 
övervältras på de lokala och regionala självstyrelseorganen” (Dagens Nyheter 2002-11-07).  
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”Kommunpolitikens”. I det sistnämnda fallet är det däremot betraktas den regionala politiska 
organisationen som en arena för regional styrka och gemensamt politiskt agerande gentemot 
omgivande aktörer såsom stat, nationella och internationella företag samt organisationer på 
denna nivå. Konsensus är inte nödvändig, då det kan medföra handlingsförlamning, men är 
gärna önskvärd. Regionpolitikerrollen är eftersträvansvärd (Hedfors 2002). I vår inventering 
är det främst det förstnämnda synsättet som har det starkaste stödet. På den svenska sidan är 
det främst Malungs kommun som uttrycker ett visst stöd för det sistnämnda synsättet 
 
De mindre kommunernas företrädare har inget emot att en tydligare och starkare regional 
organisation på sikt kommer till stånd. Men det får inte bli en ”Överkommun”. Man måste 
tydliggöra vilka funktioner (”Utvecklande” resp. ”Förvaltande”) som den regionala 
organisationen respektive det mellankommunala samarbetet och den enskilda kommunen 
skall hantera. Det vittnar om ett asymmetriskt förhållningssätt d.v.s. olika typer av 
kommunala uppgifter kan hanteras och lösas på olika sätt av olika gruperingar av aktörer.  
Med en väl utbyggd regional organisation, som kan ge förstärkt kompetens förbättras 
möjligheterna att skapa goda relationer med näringslivet, vilket på sikt kan påverka  
sysselsättningen positivt.    
 
Vi kan konstatera att så länge vi talar om regionen som en helhet, så ser man förbundet som 
en enhet för en gemensam kommunal kraftsamling, en plattform för ett gemensamt agerande 
gentemot omgivande regioner, staten och andra starka aktörer. Man ser sig som en del i en 
företrädesvis nationell och europeisk konkurrenssituation. 

 

Relationerna till grannkommuner skall ses i samma perspektiv. Befintlig kompetens och 
behovet av att lösa kommunala uppgifter på ett rationellt sätt, bör vara avgörande för det 
mellankommunala samarbetes inriktning och karaktär. Samarbetets inriktning och omfattning 
varierar beroende på vilket eller vilka politikområden som samarbetet omfattar. Inom olika 
områden av samhällsservice typ räddningstjänst eller sop- och avfallshantering så fungerar det 
bra. När det gäller mer ”farliga” politikområden – typ näringspolitik, lokaliseringspolitik och 
sysselsättningsinsatser, blir bilden en annan, inte lika entydig. Konkurrensförhållandena 
mellan kommunerna blir avgörande. Utgör de involverade kommunerna tillsammans en 
gemensam lokal arbetsmarknad, finns det större utrymme för ett samarbetet kommunerna 
emellan. Oavsett på vilken sida kommungränsen företagslokaliseringen sker har 
grannkommunerna då glädje av lokaliseringen, då underleverantörer och personal finns ”runt 
om i trakten”. Bilden blir en annan i geografiskt större kommuner – som på den svenska sidan 
– där det inte på samma naturliga sätt finns en gemensam lokal arbetsmarknad. Konkurrensen 
blir då tydligare om arbetstillfällen med de konsekvenser det får.  
 
I Norge pågår en politisk diskussion rörande den framtida regionala organisationens 
utformning. Många intressenter stödjer tanken på ett mer begränsat antal regioner med ett mer 
kraftfullt mandat för att kunna agera. Det är i dagsläget (december 2006) inte klart vad en 
eventuell  regionreform i Norge kommer att innebära. Det råder oenighet mellan de politiska 
partierna, även inom partierna och inom regeringen. Det gäller såväl de uppgifter och det 
ansvar som skall finnas på regional nivå som hur många regioner som skall finnas i framtiden. 
Det råder också oenighet om huruvida det behövs tre politiska nivåer i ett land med så få 
invånare. Bland fylkespolitiker råder det – naturligt nog – enighet om att Norge behöver tre 
politiska nivåer samt att dessa behöver större politisk makt för att kunna fungera på ett 
tillfredställande sätt. Däremot föreligger  det skilda uppfattningar när det gäller den 
geografiska indelningen av dessa regioner. Oenigheten går primärt inte mellan partierna utan 
mellan olika typer av fylken. Här är mönstret detsamma som i diskussionen om 
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kommunsammanslagningarna. Representanterna för centralt belägna fylken d.v.s. de fylken 
som aspirera på att få regionhuvudstaden är för stora regioner. Däremot vill många företrädare 
för mer perifera fylken ha mindre regioner – en geografisk indelning som påminner om 
dagens fylkesindelning.  
    
  
8.5.3  Kommun – interna aktörer 
 

Det rumsliga perspektivet har stor betydelse för oss människor, även om det inte alltid är 
politiskt korrekt att tillstå detta. Så gott som  genomgående  framkom det vid intervjuerna att 
olikheter i synsätt och motsättningar var relativt vanliga i kommuner där det fanns två eller 
flera tätorter av ungefärlig samma storlek. Bilden var en annan när en enda tätort dominerade 
i kommunen, som fallet är i Arvika kommun. Revirdimensionen avspeglar ett djupt mänskligt 
beteende, som sannolikt kan hänföras till jägarkulturens villkor en gång i tiden. Konkurrensen  
om fisket och jaktmarken var en kamp för överlevnad. Historien är fylld av sådana strider in i 
våra dagar även om metoder och teknik stundtals kan vara något mer sofistikerade.   
 
Motsättningar och konflikter baserade på partipolitiska grunder var inte lika uttalade, vilket 
framgår av den empiriska redovisningen. Det var relativt ofta som företrädare för 
”regeringssidan” och oppositionen talade samma språk. Samsyn och koncensus präglade ofta 
det politiska klimatet i kommunerna på båda sidor gränsen. Flera förklaringar härtill kan 
urskiljas. Villkoren för den typ av kommuner studien omfattar är idag många gånger 
besvärande. Förutom den kommunalekonomiska situationen med kostnadskrävande service, 
som leder till besparingar och neddragningar, har man att kämpa för (nya och gamla) 
arbetstillfällen för framtida överlevnad och utveckling. Konkurrensen om jobben mellan 
kommunerna är hård. Det gäller därför att agera enat, en splittrad bild ger fel signaler till 
presumtiva intressenter, då stabilitet och samförstånd är viktigt för såväl etablerade som 
nyetablerade företag. Sannolikt påverkas också den lokala politiska arenan av den 
partipolitiska utvecklingen på det nationella planet.  På den centrala nivån har vi under den 
senaste tioårsperioden kunnat se en ökad fokusering på den ”politiska mitten”. Slaget om 
marginalväljarna i ”mitten”  har varit avgörande för utgången i regeringsfrågan.70  Det gäller i 
såväl Norge som i Sverige. Sammantaget kan vi konstatera att   den geografiska 
konfliktdimensionen har större genomslagskraft i de berörda kommunerna än de   
partipolitiska  motsättningarna har i det kommunalpolitiska vardagsarbetet. Vissa statsvetare i 
Sverige71 menar till och med att ”koncensusdemokratin”  tagit över den traditionella 
”majorietsdemokratins” roll med konsekvensen att den politiska debatten minskat och att vi i 
stället fått ”de slutna rummens politik”.  
 
Vilken betydelse har innovationsklimatet? Det viktigaste är sannolikt inte teknologisk 
innovation, eftersom den finns tillgänglig på allt fler platser runt om i Skandinavien, utan 
snarare den ”sociala innovationen”. Det gäller med andra ord att stimulera den sociala 
processen, att få med sig rätt personer med rätt kompetens vid rätt tillfälle. Det är i det här 
sammanhanget det innovativa klimatet i bygden och i regionen betyder så enormt mycket. 
Finns det en tradition där entreprenörskap och innovationskraft frodas, då finns goda 
förutsättningar för utveckling och förändring.  

                                                
70 De båda ytterkantspartierna Moderata Samlingspartiet och Vänsterpartiet har valt nya positioner. Moderaterna 
ställer sig bakom välfärdssystemet och Vänstern accepterar marknadsekonomin som resursallokeringssystem.  
Vi kan se motsvarande utveckling i Norge. 
 
71 Bl.a. Leif Levin i ”God morgon världen” SR P1 2005-05-22. 
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8.6   Kommunal självstyrelse – omvärldsberoende 
  
Innehavet av kritiska resurser har skapat ett utökat handlingsutrymme för berörda aktörer. 
Beroendeförhållandena i relation till omgivande aktörer har reducerats i motsvarande grad. 
Låt oss konkretisera våra tankebanor. I enstaka fall har det förelegat ett asymmetriskt 
beroendeförhållande från företagarens sida gentemot kommunen. Företagets handlingsfrihet 
har varit begränsad. Det har gällt företag med miljöstörande verksamhet. För de flesta andra 
företag har också beroendeförhållandet  varit asymmetriskt, men riktningen har varit den mot-
satta. Kommunen har varit starkt beroende av det aktuella företaget. I princip kan man säga att  
ett välskött och expansivt företag kan välja att investera i olika kommuner. Handlingsutrym-
met är betydande för denna typ av företag. Den enskilda kommunen har däremot svårare att 
välja bland olika attraktiva företag för etablering i kommunen.  
 
Vi har inte haft anledning att närmare fördjupa oss i problematiken. Vi kan emellertid 
konstatera att beroendeförhållandet karaktär – symmetriskt eller asymmetriskt - kan skifta 

över tid.  Ett företag kan  initialt  vara mycket beroende av kommunen för att kunna få 
tillgång till attraktiv mark med byggrätt samt att markförvärvet sker på rimliga villkor.   När 
väl företaget bestämt sig, ökar beroendet aktörerna emellan och det kommunala 
handlingsutrymmet minskar i motsvarande grad. Symbiosen mellan kommunens olika aktörer 
och omgivande aktörer – bl.a. i form av företag – är således påtaglig. Såväl kommunala som 
privata aktörer strävar efter att förstärka sin autonomi och legitimitet genom att bygga upp 
nätverk av olika intressenter. Båda aktörskategorierna bedriver olika typer av 
lobbyverksamhet för att kunna tillgodose sina intressen. Tillvägagångssätten att agera är 
likartade de båda aktörskategorierna emellan. Sammantaget kan vi konstatera graden av 
handlingsfrihet för den enskilda kommunen i förhållande till det omvärldsberoende som 
föreligger, påverkar den kommunala självstyrelsens inriktning och omfattning. Självfallet 
finns det ett antal faktorer som påverkar den kommunala självstyrelsen, men som det inte 
finns anledning att diskutera i detta sammanhang. 
 
Det finns också andra förklaringsfaktorer som påverkar det kommunala handlingsutrymmet i 
relationen till näringslivsaktörer, än dem som tidigare diskuterats. Kommunens svårigheter att 
agera kraftfullt blir särskilt påtagligt när motparten utgörs av en företagskoncern. 
Koncernorganisationen baseras på ideologier, där det lokala värdet har tilldelats en begränsad 

roll.  Man vill helst vara fri och ha möjligheter att flytta produktionen mellan olika orter allt 
eftersom det passar koncernens affärsidé. Kommunen däremot har inte olika 
lokaliseringsalternativ att välja på. Det har däremot företagen, som härigenom har en starkare 
förhandlingsposition. Det asymmetriska beroendeförhållandet till företagets förmån förstärks i 
motsvarande grad.  
 
Till bilden hör också att kommun och företag har olika organisationsformer, som lämpar sig 
olika väl för förhandlingar med andra aktörer och beslut. Som konsekvens härav har skilda 
beslutstraditioner utvecklats. Det är ett förhållande som knappast förstärkt kommunens 
förhandlingsposition. Kortfattat uttryckt gäller det följande.  Beträffande den kommunala 
förvaltningsorganisationen består den av olika verksamhetsområden / politikområden med 
skilda intressen vad gäller formerna och inriktningen för tillväxt och expansion.  De olika 
aktörerna inom den kommunala organisationen har olika mål och ambitioner, vilket försvårar 
en gemensam målsättning och strategi. Det finns per definition interna målkonflikter 
inbyggda i den kommunala organisationen. 
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Därtill kommer att förvaltningen mer eller mindre tydligt är organiserad efter olika 
sakområden. Det korresponderar ofta dåligt mot det helintegrerade angreppssätt, som många 
gånger är nödvändigt att ta när det gäller att på ett tillfredsställande sätt bevaka de olika 
aspekterna i ett lokaliseringsärende.  Kunskapen och kompetensen är spridd på många indi-
vider i den kommunala organisationen, vilket också är ett dilemma i kontakterna med 
omgivningen. Inom det enskilda företaget som handlingsorganisation är emellertid 
förutsättningarna delvis annorlunda. Företagen har i allmänhet lättare att få till stånd ett 
samordnat och kraftfullt agerande gentemot kommunen. Det påverkar självfallet deras 
möjligheter att i olika förhandlingssituationer agera snabbare och effektivare. Det beror på att 
beslutsstrukturen i denna typ av handlingsorganisation är mer hierarkisk och konsistent än vad 
som är fallet i en politiskt präglad organisation. 
 
 

8.7  Kommunerna och regionalpolitiken 
  
Vi kan konstatera att den regionala och lokala nivån har fått en allt större betydelse för  
tillväxt- och utvecklingspolitiken i såväl Norge som Sverige. Till del kan det förklaras av att 
den tilltagande regionala medvetenheten  blivit alltmer tydlig i Europa i sin helhet. I 
Skandinavien har det tagit sig uttryck i att kommunala organ i allt större utsträckning tagit 
över delar av ansvar och inflytande från staten vad gäller tillväxt- och utvecklingspolitiken på 
regional nivå. Det är dock viktigt att betona att inflytandefunktionen har olika karaktär. Staten 
har rollen som (del)finansiär, stödjare, samordnare och i vissa fall som kontrollant. De lokala 
aktörerna har rollen som idégivare, initiativtagare, entreprenör och genomförare.  Ambitionen 
under senare år har -  inom regionalpolitiken – varit att fåtill stånd en lokal tillväxtpolitik som 
syftar till att skapa en väl fungerande arbetsmarknad i hela landet. Genom de Regionala 
tillväxtprogrammen (RTP) har lokal och regional mobilisering i nära samspel kommit att bli 
allt viktigare – en form av ”klusterpolitik” om man så vill. Den här lokala fokuseringen när 
det gäller regionalpolitiken, har varit mest påtaglig i Sverige.72 Det har varit ett viktigt skäl till 
vårt intresse av att koncentrera sökljuset på den kommunala nivån. 
 
Bakgrunden till denna utveckling är att  EU:s regionalpolitik under senare år fått indirekta och 
direkta konsekvenser för den ”nationella ”regionalpolitiken i de båda länderna. Till följd av 
EU-inträdet har subsidiaritetstanken i kombination med decentraliseringsambitionerna inom 
offentlig sektor indirekt och direkt fått ett tydligare genomslag inom regionalpolitiken. Det 
har inneburit att inflytandet och ansvarstagandet i allt större utsträckning kommit att förläggas 
till den regionala och den lokala nivån. 
 
I Norge är dock bilden delvis en annan. En stor andel av resurserna distribueras via 
fylkeskommunerna men pengarna kommer från staten (d..v.s.  det är inte fråga om någon 
förändring av skattefördelningen mellan stat, fylken och kommuner) med tydliga riktlinjer för 
hur de skall användas. 
 

                                                
72 Jämför motsvarande diskussion rörande samhällsuppgifter för en kommande samhällsorganisation. ”Men även 
enskilda medborgare är ’medskapare’ (vår kursiv.) i de tjänster som den offentliga sektorn ansvarar för. Det 
gäller allt från ett grundläggande ansvar för den egna hälsan och den betydelse detta har för de anspråk som ställs 
på sjukvården till ideella insatser i olika gemenskaper för exempelvis för idrottsanläggningar. Genom att ge 
utrymme för den enskildes initiativ skapar samhället förutsättningar för kvalitativa vinster, för den enskilde såväl 
som för den berörda verksamheten (SOU 2003:123 sid. 24). 
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Det aktuella ”Regionmeddelandet” ( St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – 

regional framtid. (http://odin.dep.no/krd/norsk/dok/regpubl/stmeld/016001-040027/dok-
bn.html) vittnar om att staten inte är villig att frånträda styrningen av regionalpolitiken eller 
näringspolitiken.  
 
Vi kan vidare konstatera  att regionalpolitikens ambition att utgöra en motvikt  mot den 
kraftfulla sektorspolitiken, som varit ett städigt återkommande tema under mycket lång tid 
tillbaks, varit föga framgångsrikt. Den del av ”sektorspolitiken” i form av 
arbetsmarknadspolitiken, socialpolitiken, den kommunala skatteutjämningspolitiken, etc tycks 
ha haft störst effekt på människor livsvillkor i Sverige. Också i Norge är sektorspolitiken idag 
av stor betydelse. Det gäller exempelvis subventioneringen av el-kraft, vilket är  helt avgörande 
för att kunna upprätthålla ”energiberoende industristäder” typ städer med smältverk, massa- 
och pappersindustri m.m. Väg- och samfärdspolitiken tillsammans med  jordbrukspolitiken är 
viktig i många fylken. Fiskeripolitiken är av avgörande betydelse i Nord-Norge. 
Utbildningspolitiken har sannolikt fåtte en ökad betydelse för samhällsbyggandet. Detsamma 
kan sägas om handels- och utrikespolitikens roll (anpassningen till EU och till WTO) vad 
gäller näringslivsutvecklingen för landet i sin helhet.  
 
När det gäller den så kallade ”Lilla regionalpolitiken”(i Sverige) är det främst företagsstödet 
(inom så kallade stödområden) som betytt mest, enligt de tillfrågade.  Det gäller finansiellt 
stöd till byggnation, investeringar i form av maskiner och utrustning samt till 
utbildningsinsatser. När det gäller den så kallade  ”Stora regionalpolitiken”  koncentreras 
svaren till två områden, kommunikationer och utbildningspolitik.  
 
Beträffande förbättrade kommunikationer är det genomgående vägutbyggnader och 
vägförbättringar man talar om. I norra delen av undersökningsområdet utgör vägnätet grunden 
för vinterturismen. Utan fullgoda vägar hade inte den expansion som vinterturistnäringen 
genomgått varit möjlig.  I från Malungs och Torsbys sida gäller det dessutom att få till stånd 
en förbättrad vägförbindelse västerut mot det expansiva Oslo-området. Arvikas och Årjängs  
ambitioner med förbättrade vägar, väg 61 och E18, har i förlängningen samma mål, att 
förkorta tidsavtåndet till Oslo-Gardemoenområdet. Härigenom hoppas man kunna få ta del av 
den tillväxt och expansion i regionen som beräknas komma i framtiden.  
Också på den norska sidan är man mycket engagerad i kommunikationsfrågorna. Det gäller i 
synnerhet vägförbindelserna i öst – västlig riktning. Det finns en uttalad tilltro till 
tillväxtmöjligheterna utefter transportkorridorerna. I sydliga delar av Hedmark är man mer 
engagerad av den öst-västliga korridoren än av transportförutsättningarna mot Mjös-området. 
Gränskommunikationerna i Östfold är redan i dag goda när det gäller vägförbindelserna till 
Osloregionen och området utgör därför i ökande grad en del av Osloområdets arbetsmarknad.  
 
Etableringen av regionala högskolor bedöms dessutom ofta som en av de kanske viktigaste 
regionala satsningarna. Det bekräftades också av våra resultat från intervjuerna av 
kommunföreträdarna. Decentraliserade kurser och distansutbildningen med högskolorna som 
huvudman har kommit att bli allt vanligare i såväl Dalarna som i Värmland. Flera av de 
tillfrågade nämner just kraven på förstärkt utbildning och ökad kompetens. Det tillgodoser 
företagens behov av utbildad personal samtidigt som det ökar möjligheterna för ungdomen att 
stanna kvar i hembygden. Förhållandena är desamma i Norge. Också här finns det inom 
högskoleområdet ett decentraliserat utbildningsutbud vad gäller kurser. Men i flera av de 
norska gränskommunerna efterlyser man en större satsning och bredd på utbildningsutbudet. 
Det gäller i synnerhet kurser med kompetens som svarar mot näringslivets krav och behov i 
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gränsregionerna. Det är särskilt angeläget med utbildningssatsningar som låter sig kombineras 
med arbete.  
 
Utbildningens och förhållningssättets betydelse hos den enskilde kan inte nog betonas, då 
”Innovation”som begrepp inte bara omfattas av teknisk utveckling och förändring, utan att det 
lika mycket är fråga om en socal process – en social innovation om man så vill. För att den 
sociala  innovativa processen skall kunna fungera på ett ändamålsenligt och givande sätt 
måste man tidigt få in människor med rätt professionell och social kompetens i processen (jfr 
J. Montana, 2001).    
 

8.8   Hypoteserna till stora delar bekräftade 
  
I teorikapitlet redovisade vi ett antal hypoteser, som vi bedömt intressanta att pröva 
relevansen av. Det är inte fråga om någon hypotesprövning i egentlig mening. Därvid är 
underlaget alltför begränsat samtidigt som den valda ansatsen är för ”trubbig”. Icke desto 
mindre har vi tyckt oss finna några mer eller mindre tydliga indikationer vid ”prövningen” av 
dessa påståenden, vilka vi kommer att redovisa nedan. 
  

Den första hypotesen var: ”Små kommuner (i glesbygd) har i förhållande till sin omgivning 

mindre handlingsutrymme och därmed mindre påverkansmöjligheter än vad 

befolkningsmässigt större kommuner har.” Ja till del har vi funnit detta bekräftat, men väl så 
viktigt är den expansion av näringsliv och sysselsättning som gäller i den region kommunen i 
fråga är belägen. I en expansiv miljö med hög tillväxt ökar kommunens handlingsutrymme. 
Årjäng och  Trysil utgör goda exempel härpå.  
 
Den andra hypotesen var: ”Genomgående har gränskommunerna relativt få kontakter med 

grannkommunen tvärs över nationsgränsen jämfört med grannkommunerna i det egna 

landet.”  Det är en hypotes som tämligen entydigt verifieras i studien. Det gäller på båda 
sidorna om nationsgränsen. Vilka kan orsakerna vara härtill ?  
 
Vid sidan av dåliga kommunikationer finns det också geografiska och befolkningsmässiga 
hinder för att en samverkan över nationsgränsen skall kännas ändamålsenlig och meningsfull. 
I det sammanhanget har vi också pekat på att inte bara kommunikationslederna i de båda 
länderna främst går i nord-sydlig riktning. Det gäller också kontaktnät, samarbetsnätverk, 
”beslutsflöden” och ”pengarströmmar” (se kap 7.5). Men det är inte hela sanningen, eftersom 
det i vissa områden geografiskt kan vara både smidigare och mer ändamålsenligt att i vissa 
kommunala frågor ha ett närmare samarbete över gränsen än inom respektive land, då 
avstånden där kan vara mycket större. En viktig förklaring står att finna i de olika regelsystem 
och administrativa rutiner som finns på båda sidor nationsgränsen. Låt oss utveckla tanken 
något. 
 
Samarbete mellan kommuner har ofta sin bakgrund i en stram kommunalekonomiska situation 
med krav på besparingar och rationaliseringar som följd. Det kan i sin tur vara knutet till 
verksamhetsuppgifter såsom drift av vatten och avlopp, brandförsvar, miljö och sophantering 
m.m. med tillhörande administrativa stödsystem i form av löner, personal, ekonomi, 
fakturering etc. Samarbetet över nationsgränsen  när det gäller den typen av verksamhet kan 
vara mycket besvärande och svårt att hantera, då lagstiftning, regelsystem och föreskrifter är 
olika i de två länderna. Det kan gälla allt från byggnadsföreskrifter till arkiveringsnycklar och 
kontoplaner, för att nu nämna några exempel. Här kan relativt små skillnader vara tillräckligt 
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för att det gränsöverskridande samarbetet inte skall ge de besparingar som motsvarande 
interkommunalt samarbete skulle kunna resultera i inom respektive land. 
 
Det finns sannolikt ytterligare aspekter som förklarar det begränsade samarbetet mellan 
kommunerna på båda sidor om nationsgränsen. Det leder tankarna över till ”Den mentala 
kartan ” och dess betydelse i form av invanda kontaktmönster samt hur sättet att uppfatta 
riksgränsen kan variera.   Bakgrunden härtill är sannolikt att det finns  olika historiska 
erfarenheter och skilda kulturella traditioner inom de båda länderna, som  stundtals kan skapa 
mentala hinder för samverkan och  ambitionen att finna gemensamma lösningar på 
gemensamma problem.73 Åtminstone kan vi inte helt utesluta att det i kommunikationen 
mellan företrädare för de två  nationerna kan finnas sådana inslag.  
 
Den tredje hypotesen var: ”De svenska kommunerna har i relation till statsmakterna större 

handlingsutrymme än vad motsvarande kommuner storleksmässigt sett  har i Norge.” 
Konstitutionellt är det sannolikt riktigt. Det som talar för en sådan tolkning är att den 
kommunala självstyrelsen i Norge - till skillnad från i Sverige – saknar grundlagsskydd. Till 
bilden hör också att den kommunala sektorn utgör en betydande del av samhällsekonomin, 
vilket är särskilt påtagligt i Sverige där de kommunala utgifterna i slutet av 1990-talet stod för 
26% av BNP. Motsvarande andel för Norge var 11%. Intäkterna kommer främst från lokala 
inkomstskatter. Skatteandelen var högst i Sverige med 59% och något lägre i Norge 45%. Den 
kommunala sektorn var också mer beroende av statsbidrag i Norge 39%, än vad fallet var i 
Sverige där motsvarande andel var 15% vid den här tiden (SOU 2003: 123  sid. 125-126).  
Däremot är inte bilden lika entydigt om man beaktar de synpunkter som framkommit vid 
intervjuerna. Många av de norska kommunföreträdarna uppfattar att det kommunala 
handlingsutrymmet och därmed den kommunala självstyrelsen är relativt stark och har av 
tradition så varit. Förhållandena är likartade på den svenska sidan. Eftersom företrädarna för 
kommunerna på båda sidor gränsen inte har någon klar bild av förhållandena på andra sida 
nationsgränsen blir ”prövningen” av hypotesen oklar. Bilden är med andra ord inte entydig, 
varför vi varken kan falsifiera eller verifiera hypotesen.  
  
 Den fjärde hypotesen var: ”I små kommuner är lyhördheten och  förankringen av de politiska 

besluten bättre, vilket medför att legitimiteten för det politiska agerandet är starkare.” Vi har 
inte fått några indikationer som pekar på det motsatta förhållandet, varför det finns skäl att 
anta att så är fallet. Samtidigt vill vi emellertid peka på att det inte alltid är kommunstorleken 
som är avgörande för den demokratiska legitimiteten i den berörda kommunen. Stor betydelse 
har också kommunens tätortsstruktur. Vi vill här anknyta till diskussionen om det rumsliga 
perspektivets betydelse (se kapitel 8.5.3.). Det framkom där att olikheter i synsätt och 
motsättningar var relativt vanliga i kommuner där det fanns två eller flera tätorter av 
ungefärlig samma storlek. På ett eller annat sätt kände sig medborgarna i de konkurrerande 
tätorterna orättvist behandlade av politikerna med de konsekvenser det fick för den politiska 
legitimiteten. Bilden var däremot en annan när en enda tätort dominerade i kommunen. 

                                                
73  Har Göran Persson rätt i att Norge är det land som står Sverige närmast, frågar sig journalisten Disa Håstad i 
Dagens Nyheter 2005-05-19, efter att ha lyssnat på statsministerns synpunkter i ett radioprogram med anledning 
av 100-års minnet av unionsupplösningen 17 maj. Håstad ställer sig något undrande till statsministerns svar och 
redovisar sina funderingar på vilken  bakgrunden till svaret kan vara. ” Är det inte för att svenskarna med det 
större landets arrogans trott att norrmän och danskar är lika oss (svenskar) som man aldrig brytt sig om att se 
olikheter ----? Själv är jag övertygad om att vi knappast känner våra grannländer och inte alls kan förställa oss 
hur dess invånare verkligen ser på världen.”  Håstad pekar sedan på att hennes synsätt bekräftades i 
radioprogrammet av de historiker, politiker och journalister som medverkade i programmet. 
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Välfärden och ”förorätterna” var relativt ”jämt” fördelade. Vi får därför förmoda att den 
politiska legitimiteten är starkare bland medborgarna i denna typ av kommun.  
 
 
Den femte hypotesen 
”Inte bara materiella resurser utan immateriella resurser har stor betydelse för kommunernas 

möjligheter att hantera framtida utmaningar”, utgjorde den sjätte hypotesen. Vi är medvetna 
om att gränsdragningen mellan de två resurskategorierna inte är alldeles enkel att göra. 
Bortsett härifrån kan vi konstatera att den här hypotesen i allt väsentligt är bekräftad. 
 Det gäller bl.a. behovet av välutbildad personal i form av hög och relevant kompetens på rätt 
ställe vid rätt tidpunkt. Den så kallade ”matchningen” är med andra ord central d.v.s. balansen 
mellan efterfrågan och tillgång på arbetskraft. Ytterligt värdefullt är också att ha byggt upp 
och skapat en god samförståndskultur bland berörda aktörer – en kommunal kultur som 
bygger på ett genuint förtroende om man så vill. Det gäller inte minst i samspelet mellan 
näringslivets företrädare och de kommunala representanterna. När det gäller materiella 
resurser är det framför allt värdet av att ha tillgång till riskkapital som bedöms som mest 
viktigt av de tillfrågade. Att fokus skiftat från materiella produktionsfaktorer till mer 
immateriella sådana har påvisats också i andra studier (jfr Arbo, P. 2004). 
 
Den sjätte hypotesen lyder som följer: 
”De rumsliga / geografiska konflikterna på kommunal nivå betyder i dag mer än de 

partipolitiska motsättningarna inom den enskilda kommunen”. Olika typer av konflikter i en 
kommun utgör normalt en restriktion för kommunens möjligheter att kunna agera kraftfullt 
d.v.s. att bättre kunna slå vakt om den kommunala självstyrelse. Den här hypotesen kom mer 
eller mindre tydligt att bekräftas vid de samtal vi hade med kommunföreträdarna. Partipolitisk 
är det i dag angeläget att kunna uppvisa ett ”enat kommunalt ansikte” inte minst inför 
presumtiva företag, vilka är intresserade av att eventuellt lokalisera sin verksamhet till 
kommunen i fråga. Detta gäller i synnerhet den här typen av mindre kommuner, där flera av 
dessa – särskilt de svenska – ligger vid sidan av starka tillväxtområden.  
Beträffande den rumsliga dimensionen  framkom det genomgående  vid intervjuerna att 
olikheter i synsätt och motsättningar var relativt vanliga i kommuner där det fanns två eller 
flera tätorter av ungefärlig samma storlek. Bilden var en annan när en enda tätort dominerade 
i kommunen. Då accepterade medborgarna att centralortens villkor var viktigt att bevaka, inte 
minst i relation till kommunerna i närområdet.  
 
Den sjunde hypotesen utgörs av följande påstående:  
”Omvärlsberoendet för den enskilda kommunen ökar, när kommunen inte ingår i en med 

grannkommunerna gemensam lokal arbetsmarknad.”  Bakgrunden härtill hänger samman 
med den aktuella konkurrenssituationen kommunerna emellan. Utgör de involverade 
kommunerna tillsammans en gemensam lokal arbetsmarknad, finns det större utrymme för ett 
samarbetet kommunerna emellan. Oavsett på vilken sida kommungränsen 
företagslokaliseringen sker har grannkommunerna glädje av lokaliseringen, då 
underleverantörer och personal – vid sidan av dem som finns i etableringskommunen - också 

finns  i dessa kommuner.  Situationen blir en annan i geografiskt större kommuner – som på 
den svenska sidan – där det inte på samma naturliga sätt finns en gemensam lokal 
arbetsmarknad. Konkurrensen blir då tydligare om arbetstillfällen med de konsekvenser det 
får.  
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8.9   Avslutande reflexioner  
 
8.9.1   Vilken betydelse kommer nationsgränsens  att ha i framtiden,  
            hinder eller resurs? 
  
Nedan redovisas några idéer och synpunkter om tänkbara framtida gränsregionala samarbeten 
och samarbetsformer.  Vad skulle t.ex. ett norskt EU-medlemskap betyda för intresset och 
möjligheterna för ett ökat samarbete mellan kommunerna på båda sidor gränsen?  Kommer 
2005 års aktiviteter och politiska deklarationer från de båda huvudstäderna att kunna utgöra 
någon plattform för ett utvecklat framtida samarbetet? Ytterst är det fråga om den politiska 
viljan föreligger från olika håll och på olika politiska nivåer i de båda länderna och i så fall 
vilka uttrycksformer den tar sig.   
  
Vi vill understryka betydelsen av att man i den framtida lagstiftningen generellt sett också beakta 
de specifika villkor som gäller för gränstrakterna i de två länderna. Mer eller mindre omedvetet 
beaktar man inte i lagstiftningsarbetet de konsekvenser som blir följden av politisk-administrativ 
gränsdragning som medför en uppdelning av gemensamma områden och regioner av mer eller 
mindre stark funktionell natur. Det resulterar i en administrativ gränsdragning, som i vissa fall 
uppfattas som ”konstlad” och knappast funktionell.  
 
Samtidigt måste vi emellertid  respektera att det är två självständiga nationer som genom 
demokratiskt fattade beslut i två skilda parlament valt att hitta olika lösningar på politiska och 
administrativa problem, även om en del av dessa till sin karaktär är gemensamma för de båda 
länderna.74 Det kan vara lätt att glömma, men är centralt för den politiska demokratins 
legitimitet. Om den politiska viljan finns från de berörda huvudstäderna, måste det dock finnas 
möjligheter att inom ramen för de båda staternas nationella identitet och politiska integritet finna 
gemensamma politiska lösningar på de problem som uppstår vid en ökad integration – inte minst 
i gränsregionerna -  de två staterna emellan. ”Lösningarna” kan ha formen av försöksverksamhet, 
dispenser, tidsbegränsningar etc. På sikt kan det leda till inrättandet av offentligrättsliga organ 
typ ”Internationellt kommunalförbund” för att möjliggöra överförandet av beslutskapacitet och 
myndighetsutövning.  
 
Om vi för ett ögonblick lyfter blicken och tänker bort nationsgränserna – tänker ”gränslöst” 
öppnar sig nya möjligheter och potentiella resurser, som ofta reduceras till ett problem eller ett 
hinder med bibehållna gränser.75 Det marginaliserade gränsområdet får då i många fall  plötsligt 
en mer ”central position” med helt andra förutsättningar och villkor att utvecklas och att möta 
framtiden. Det som tidigare var specifikt och av undantagskaraktär blir generellt och likvärdigt 
med de villkor som gäller för de två länderna i övrigt.  
 

                                                
74 Vi är självfallet medvetna om att de ”kognitiva strukturerna” på båda sidor nationsgränsen ser olika ut, då 
kultur, miljö, utbildning, referenser etc. skapat olika gruppidentiteter. Det skapar i sin tur skilda  lokala , 
regionala och nationella identiteter. ”Innanförskap” och ”utanförskap” såväl inom som mellan nationer leder till 
skilda tankevärldar och förhållningssätt. Ibland sammanfaller de, ibland inte.  Vårt sätt att förstå och tolka 
omvärlden  påverkar självfallet  i sin tur vårt synsätt, våra ställningstaganden  och vårt agerande.  
 
75 Vi är självfallet medvetna om att riksgränsen kan ses som en viktig resurs.  Detta synsätt har till stor del sin 
grund i de olika ekonomiska villkor som gäller på olika sidor om gränsen. Den omfattande gränshandelns 
framväxt är kanske det  tydligaste exemplet härpå.    
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Tanken kan illustreras med det pågående samarbetet mellan Haparanda kommun och Torneå stad 
vid den finsk-svenska gränsen. Till grund för samarbetet ligger de gemensamma 
ställningstaganden, som låg till grund för Provincia  Bothniensis. Denna samarbetsorganisation  
bildades 1987. Det är ett interkommunalt avtal som har karaktären av ett huvudavtal, som bygger 
på  två komponenter: För det första ett huvudavtal, som gäller för organisationen av samarbetet i 
allmänhet och för det andra ett antal avtal för det "branschspecifika" samarbetet, som gäller inom 
ett 20-tal olika kommunala verksamhetsområden.  Några exempel; gemensamt avlopps- och 
reningsverk, samarbete inom räddningstjänst och sjuktransporter, gemensam språkskola, 
samutnyttjande av idrotts- fritidsanläggningar samt förskoleavtal. Syftet med samarbetet mellan 
Torneå stad och Haparanda stad – som det kommer till uttryck i detta huvudavtal  är, ett effektivt 
nyttjande av kommunernas resurser en förbättrad service för att bredda kommunernas egen samt 
den gemensamma servicen och den kommunala verksamheten i övrigt till gagn för invånarna i de 
båda städerna samt att öka städernas attraktionskraft (Informationsmaterial från Haparanda 
kommun 2003-05). De båda städernas samhällsplanering samordnas och bebyggelsen växer 
alltmer samman.76 I stället för två kommuner som har ett perifert läge i sina respektive länder, 
utgör den nya ”stadsbildningen” en viktig gemensam arena och kontaktyta för de båda länderna. 
I regionen uppfattar man det som en ”tyngdförskjutning från en mer perifer position till en mer 
central position i Nordkalotten.  Denna kommunala kraftsamling mellan de båda städerna har i 
sin tur banat vägen för kommersiella investeringar med möbelvaruhuset IKEA i spetsen, vilket 
sannolikt kommer att generera ytterligare samhällsinvesteringar med betydelse för hela 
Nordkalotten.  
 
Samtidigt måste vi beakta de geografiska aspekternas betydelse. Avstånd, topografi och 
bosättningsmönster utgör viktiga förutsättningar för att förstå det begränsade interkommunala 
samarbetets omfattning. Det är så självklart att det stundtals glöms bort. I vissa delar av det 
område vi studerat – Inre Skandinavien – är det glest befolkat och stora avstånd mellan större 
tätorter. Bosättningen och kommunikationslederna följer ofta älvdalarna, vilka går från nord 
till syd. Färdas man i öst-västlig riktning kan man resa flera mil nästan utan någon bosättning 
alls. Exempelvis är det ca. 80 kilometers avstånd mellan tätorterna Torsby och Åsnes, en 
vägsträckning utefter vilken det i det närmaste helt saknas en mer sammanhängande 
bosättning.  Inför framtida bedömningar är det därför viktigt att också beakta de ”naturgivna” 
förutsättningarna  för att kunna få till stånd ett fruktbart samarbete. Sammanfattningsvis. I 
Inre Skandinavien finns det områden där de geografiska förutsättningarna i form av 
bosättningsmönster  och begränsade avstånd är mycket goda för att få till stånd ett ökat 
samarbete. I andra delar är förhållandena de motsatta, d.v.s. stora avstånd och glest befolkat, 
som knappast underlättar kommunikation  och samarbete. 
 
Låt oss avslutningsvis anknyta till den diskussion vi förde ovan i anslutning till ”andra 
hypotesen”, d.v.s. de tänkbara orsakerna till det - trots allt - begränsade  samarbetet mellan 
kommunerna på båda sidor av nationsgränsen och som också bekräftats av andra studier 
(Se bl.a. Skomsöy, G. & Sundin, A.).  Står en viktig förklaring att finna i att de yttre 
likheterna mellan Norge och Sverige är så stora att de skymmer sikten för det som egentligen 

                                                
76 Det har sedan ett antal år tillbaks  bedrivits ett  planeringsarbete    mellan Haparanda i Sverige och Torneå i 
Finland.   Dessa kommuner  intensifierar sitt samarbete över nationsgränsen hela tiden. Visionen är en form av 
en gemensam stad. Det viktigaste steget i denna utveckling är den samordnade översiktsplanen ”På Gränsen – 
Rajalla”, som färdigställdes år 2002. Enligt den kommer städerna att fysiskt byggas ihop. En del av byggnaderna 
kommer att vara placerade tvärs över gränsmarkeringen mellan de två länderna och användas av statliga 
myndigheter som t ex polisen. Det kommer även att finnas företagsverksamhet och bostäder i området. Tydligare 
kan den politiska viljan inte uttryckas i de båda städerna. 
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skiljer oss åt? Trots den geografiska närheten, den språkliga likheten och den delvis 
gemensamma historien finns det fundamentala skillnader mellan de två nationerna, men till 
följd av dessa yttre likheter fokuserar man sällan de skillnader som faktiskt föreligger (J-E 
Nilsson 2005). Den utmaning vi står inför – enligt Jan-Evert Nilsson  - ”är att utforska 
skiljaktigheterna  mellan de två länderna. Ökad förståelse för och acceptans av olikheterna är 
en väg att underlätta samarbetet mellan de två länderna. Hundra år efter unionsupplösningen 
borde vi nyfiket kunna börja utforska olikheterna” (2005 sid. 32). 
Om den verkliga  politiska viljan och det politiska modet finns i Oslo och i Stockholm skulle 
man kunna initiera en gemensam utredning med syftet att studera framtida 
samarbetsmöjligheter inom de politikområden, där man kan tillvarata de båda ländernas 
komparativa fördelar. För att underlätta att kunna presentera konstruktiva och realistiska 
förslag, bör en sådan studie bl.a. närmare belysa de skillnader som är signifikanta och de 
faktiska likheter, som vid en jämförelse föreligger mellan de två länderna   
 
 

8.9.2    Framtida strategi för regionalpolitiken  
 

 Det viktiga och samtidigt det svåra i det regionalpolitiska arbetet  är att söka definiera   den 
enskilda kommunens behov av vilka resurser, som är centrala att kunna bygga vidare på. 
Vilken kombination av resurser är det som är  unika och som kan bli avgörande för 
framtiden? Det gäller att lyckas med att  kombinera specifika lokala resurser och kompetenser 
med de övriga lokala förutsättningar som råder. Detta måste ske på ett sätt som inte kan göras 
på andra platser och i andra regioner. Att kunna medverka med relevanta och precisa insatser 
ställer stora krav på de regionalpolitiska aktörerna.  Att kunna skapa en sådan regional 

resursbas förutsätter dessutom att det unika lokala resurskonceptet är immobilt och därmed 
inte möjligt att flyttas. Dessutom skall det inte vara möjligt att enkelt kunna kopieras.    
 
När det gäller de framtida regionalpolitiska satsningarna vad gäller inriktning, arbetsform och 
genomförande måste man finna framtida lösningar på nedanstående problematik. I annat fall 
föreligger det risker att effekten av satsade resurser  blir begränsad. 
Det finns en inbyggd konflikt mellan å ena sidan EU:s programstruktur och den territoriellt 
fixerade regionalpolitiken på nationell basis. EU:s målområden delar in landet utifrån EU:s 
stödkriterier som medför nya gränsdragningar inom befintliga regioner och som i vissa fall 
fungerar gränsöverskridande mellan olika regioner. Det kan också gälla över nationsgränser i 
form av t.ex. Interregprogram. Parallellt härmed är den administrativa indelningen styrande i 
enlighet med den beslutslogik, som traditionellt finns inom den regionala förvaltningen i de 
båda länderna. Detta kan skapa problem, då marknadskrafternas kapitalströmmar är 
gränsöverskridande (och ofta med hög flexibilitet) och knappast följer administrativa gränser. 
Den rumsliga dimensionen förlorar i motsvarande grad i betydelse.  Sammantaget kan det 
leda till problem för den samlade effekten av den förda regionalpolitiken.  
 

Vi kan avslutningsvis konstatera att statliga regionalpolitiken medför att branschtillhörig-
heten är viktigare än den territoriella tillhörigheten. Annorlunda uttryckt, de regionala 
intressena har svårt att hävda sig mot de sektoriella aktörernas intressen. Varje 
regionalpolitisk insats av sektoriell karaktär har sina ”försvarare”, vilka tillsammans med 
mottagarekategorin söker hämta stöd och lojalitet från skilda andra aktörer och intressenter. 
Kampen står således mellan dem som försvarar det sektoriella intresset mot dem som stödjer 
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det regionala perspektivet.77 Att kunna utforma en strategi och mobilisera en kraftfull 
motkraft låter sig inte enkelt göras på kommunal nivå. Därtill krävs mäktiga allianspartners på 
nationell nivå. Återstå att se om Ansvarskommittén (Sverige), som har till uppgift att se över 
och lägga förslag om den framtida samhällsorganisationen, 78 är mäktig nog att kunna initiera 
en ändring på  detta när det gäller de svenska förhållandena ! 
  

                                                
77  För det sektoriella intresset står  i Sverige företrädesvis ämbetsverk typ Arbetsmarknadsstyrelsen, Vägverket 
och Boverket samt bolag med statligt ägande såsom TeilaSonera , SJ och SAS. Det regionala och lokala 
”helhetsperspektivet” står främst kommunerna och länsstyrelsen för. 
  
78  Kommittén har presenterat tre idéskisser, som underlag för den fortsatta diskussionen om en ny 
samhällsorganisation. En strategi för en tydligare ansvarsfördelning i samhällsorganisationen vid  
flernivåstyrning. En strategi för utvecklad utvecklingskraft på kommunal nivå , som bygger på en tydlig 
ansvarsfördelning  mellan kommunal och statlig nivå. En strategi för en ökad utvecklingskraft på statlig nivå, 
som omfattar en tvärsektoriell utveckling av statlig verksamhet och statlig styrning  (SOU 2003:123). 
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9 Sammanfattning 
 

9.1   Studiens syfte och inriktning 
 

Studien syftar till att kartlägga och analysera olika kommunföreträdares – politiker och 
tjänstemän  – syn på den kommunala och i förekommande fall regionala utvecklingen. Det är 
deras synsätt och upplevda möjligheter och  begränsningar som är grundläggande för hur de 
kommer att  agera i olika situationer - för att kunna tillgodose medborgarnas behov och 
önskemål.  Skälet härtill är att ”bilden” av verkligheten är fundamental  för beslutsfattarnas 
bedömningar och ageranden. Det är deras verklighet som är verkligheten, inte primär hur det 
faktiskt förhåller sig. 79Ytterst är vi därför intresserade av att studera beslutsfattarnas 
bedömningar av  kommunens  autonomi  och det  handlingsutrymme som föreligger samt hur 
de vill stimulera utvecklingen i den enskilda kommunen. 
 
Vi kommer att koncentrera oss på förutsättningarna för  den regionala utvecklingen i inre 
Skandinavien. I Skandinavien utgörs de främsta politiska operativa aktörerna   av 
kommunerna.   Vi kommer därför att fokusera vårt intresse på den kommunala nivån. 
Bakgrunden till fokuseringen på den  kommunala nivån är den perspektivförskjutning som ägt 
rum i Norden under de senaste åren när det gäller regionalpolitikens inriktning och karaktär.  I 
dagens regionalpolitik betonar man på ett helt annat sätt än tidigare att det är de lokala 
aktörerna, som politiken vilar på. 
 
Studien syftar också till att beskriva och analysera regionpolitikens utveckling och 
förändringar de senaste 30 åren i Norge och i Sverige, särskilt med fokus på gränsregionen 
mellan de båda länderna. Vilka likheter och skillnader kan urskiljas vad gäller politikens 
inriktning och konsekvenser på båda sidor nationsgränsen? 
 
 

9.2  Analysverktyg 
 
I den här studien kommer vi att välja resursberoendeansatsen. Valet av ansats motiveras av 
vårt empiriska undersökningsobjekt, samspelet mellan olika aktörer på kommunal och 
regional nivå. Det är en mycket resursintensiv verksamhet med krav på stora insatser av 
materiell och immateriell natur från de inbegripna aktörernas sida. Resursinnehavet och 
framförallt kontrollen av resursanvändningen, har därför stor betydelse, när man skall studera 
de olika aktörernas roll och agerande när det gäller att stimulera den kommunala 
utvecklingen. Differentieringen av olika funktioner inom olika kommunala verksamheter 
ställer dessutom stora krav på specifika resurser, kompetenser och utvecklade 
kommunikationer. Detta påverkar i sin tur beroendeförhållandet och ökar sårbarheten 
aktörerna emellan. Resursberoendeansatsen ter sig därför ändamålsenlig att tillämpa i det här 
sammanhanget. Olika former av beroenden som ett resultat av tillgången eller bristen på olika 
resurser blir därför centralt i studien. 
 

                                                
79 Det här synsättet stöds av Thomas' teorem, en sociologisk tes som myntades av W.I. Thomas och som lyder: 
"Om människor definierar situationer som verkliga blir de verkliga till sina konsekvenser" (människor handlar 
efter den innebörd de ger den sociala verkligheten). Detta leder till att även om deras definition är "falsk" blir 
effekten av den verklig eller sann. Tesen publicerades ursprungligen i boken "The Child in America" (1928) av 
W.I. Thomas och Dorothy Swaine Thomas (Källa; Nationalencyklopedin 2006-12-06). 
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Sammanfattningsvis kommer vi utifrån ett resursberoendeperspektiv att analysera 
kommunens roll och handlingsutrymme i relation till berörda aktörer i omgivningen. Det 
kommunala handlingsutrymmet påverkas av flera relationer. Det gäller bl.a. relationerna till 
staten, regionen, grannkommunerna och aktörer på lokal nivå t.ex. banker och företagare.   I 
den här undersökningen har vi dock valt att koncentrera intresset på samspelet mellan region 
och kommun samt aktörer på lokal nivå.  
 
 

9.3   Regionalpolitiska förändringar under 30 år: 
 
Både i Norge och i Sverige har den statliga sektorspolitiken haft större betydelse för den 
regionala utvecklingen, än vad de insatser som vanligtvis går under beteckningen 
”Regionalpolitik” har haft. Det gäller inte minst de ekonomiska överföringar som gjorts till 
den kommunala sektorn i de båda länderna. Det har varit av en avgörande betydelse för att 
glesbyden och de mindre expansiva områdena har kunnat överleva. Den statliga 
omfördelningen av skatteintäkterna får ses i detta perspektiv och har främst motiverats utifrån 
välfärdspolitikens målsättning. Andra exempel på politikområden där sektorspolitiska insatser 
har haft stor betydelse för den regionala utvecklingen utgörs av jordbruk, kommunikation och 
utbildning. Den övergripande ekonomiska politiken i kombination med handels- och 
utrikespolitiken i förhållande till EU- och de globala marknaderna för varor och tjänster, har 
självfallet haft en grundläggande betydelse för den regionala utvecklingen i de båda länderna. 
Det betraktas av många som så självklart att vi inte alltid tänker på det. Det som vi vanligtvis 
brukar beteckna som regionalpolitik i vid mening, får därför betraktas som en form av 
komplement till den politik som primärt påverkar den regionala utvecklingen.  
  
Regionalpolitikens karaktär i Norge och i Sverige måste betraktas i perspektivet av att det är 
två glest befolkade länder med stora geografiska avstånd. I andra delar av Europa har 
utvecklingsproblemen varit störst i områden med hög befolkningstäthet och med väl 
utvecklad infrastruktur, men där det funnits allvarliga näringsstrukturella problem. Det är i 
detta perspektiv vi får se satsningen på strukturfonder inom EU. Stöd och stimulans för att få 
till stånd omställningar och en ökad tillväxt i dessa regioner är därför högt prioriterat inom 
EU. Ambitionen är att genom framgångsrika programsatsningar i dessa områden, skall man 
därefter kunna klara sig på egen hand.  
 
Detta synsätt har påverkat regionalpolitiken tydligare i Sverige än i Norge. Som EU-medlem 
har Sverige tillgång till EU:s strukturfond. Norge har valt att inte direkt kopiera EU:s 
strukturfondspolitik, men har trots detta ett ökat inslag av tidsbegränsade program  och 
projekt, som syftar till att stimulera utvecklingen i regioner med låg tillväxt.  
 
 I Norge betraktas fortfarande det stora geografiska avståndet mellan olika landsdelar som en 
viktig regionalpolitisk utmaning. Detta kommer bl.a. till uttryck i Norges argumentation 
gentemot EU för att kunna bibehålla ordningen med en geografiskt differentierad 
arbetsgivaravgift.  
 
Om man bortser bl.a strukturfonderna och ordningen med den differentierade 
arbetsgivareavgiften, har EU:s regionalpolitik i långa stycken  påverkat de båda ländernas 
regionalpolitik på ett likartat sätt, även om de båda nationernas formella förhållande till EU 
skiftar.   
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Det finns självfallet skillnader men huvudintrycket att stora likheter föreligger när det gäller 
karaktär och utformning. Några exempel: 
   
 

• Litet och minskande direkt företagsstöd. 
 

• Mer stöd till infrastruktur, kunskap och kompetens. 
 

• Finansiella resurser fördelas central via staten och via EU (Sverige). 
 
• Den praktiska hanteringen av resursfördelningen har i stor utsträckning ”outsourcats” till 

regionerna, d.v.s. till fylken, länsstyrelser och s.k.”samverkansorgan”/ kommunalförbund. 
 
• Begränsat eller inget löpande stöd, endast tidsbegränsade program och projekt.  
 
• Begränsad automatisk tilldelning av regionalpolitiska medel. Det omfattande 

ansökningsförfarandet i kombination med den komplexa beslutsorganisationen har 
enligt många bedömare varit krävande. Särskilt som många aktörer varit involverade 
(partnerskap). 

 
Det är tveksamt om gränsområdet i Inre Skandinavien kan betraktas som ”vinnare” genom 
den omläggning som regionalpolitiken  genomgått under senare år. Detta beroende på att 
inslaget av kunskapsbaserade företag är begränsat i kombination med att finns få 
kvalificerade utbildningsinstitutioner och forskningsmiljöer i gränsregionen. Annorlunda 
uttryckt. Varken näringsliv eller offentliga institutioner har en verksamhet, som på ett mer 
uttalat sätt präglas av innovation, förnyelse och produktutveckling. Då har man 
svårigheter att få ta del av de programfinansieringar som idag görs inom dessa områden. 

  
 

9.4 Kommunen som regionalpolitisk aktör: 
         restriktioner och handlingsutrymme.  
 
Vilka är de viktigaste resurserna – de kritiska resurserna – för den enskilda kommunen för att 
kunna minska sitt omvärldsberoende och därmed öka sitt handlingsutrymme i motsvarande 
grad för att kunna agera som en kraftfull regionalpolitisk aktör? 
 
Vi kan i vår analys efter vår genomgång med kommunföreträdarna konstatera att det finns en 
rad faktorer som är grundläggande och  nödvändiga för en väl fungerande kommun. Det 
gäller t.ex.  behovet av att ha en solid och stabil kommunalekonomisk situation, som 
möjliggör ett mer långsiktigt agerande för alla berörda intressenter. Det är inte minst 
intressant för de företagare som har planer på att lokalisera sin verksamhet till kommunen. En 
väl fungerande kommunal service, skolor och utbildningsmöjligheter utgör ytterligare 
exempel på resurser som bedöms nödvändiga.  
 
För att kunna få till stånd en utveckling, förändring och en ökad tillväxt av kommunen är 
dessa resurser dock inte tillräckliga. De är nödvändiga men icke tillräckliga!  Det finns i ett 
långsiktigt perspektiv resurser som är mycket önskvärda och som inte är utbytbara, alternativt 
svåråtkomliga. Det är dessa resurser som vi valt att benämna som kritiska (se teoriavsnittet). 
Efter att ha analyserat vårt empiriska material har vi kommit fram till följande tre kategorier 
av resurser, som är kritiska för undersökningskommunerna: 
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• Behovet av riskkapital 
Behovet av att från kommunalt håll  söka ”förmedla och på olika sätt stödja” dem, 
som är i behov av  riskkapital  Det kan gälla både de som är  intresserade av att 
etablera  sig i kommunen och de som vill utveckla redan befintlig verksamhet i 
kommunen. 

 
• Välutbildad arbetskraft med hög kompetens 

I flera av kommunerna kan det vara svårt att rekrytera högutbildad personal. Det 
samma gäller kvalifiserad yrkesutbildad personal. Framförallt  kan det vara svårt att få 
tag i rätt kompetens vid rätt tillfälle, en form av spjutspetsresurs om man så vill. Detta 
gäller redan  etablerade företag och verksamheter. Det kan också vara  ett problem, 
som förhindrar nylokalisering av företag till en given kommun.   

 
• Behovet av en politisk kultur som bygger på ”förtroendet”

  
Den tredje kategorin av resurser, som vi valt att karaktärisera som kritisk är 
”förtroendefulltsamarbete.”  I dialogen med kommunföreträdarna kommer vi ständigt 
in på vikten av att ha förtroende för sina medaktörer. Det gäller oavsett vilken typ av 
fråga eller vilket politikområde man diskuterar.   Det kan inte nog understrykas att 
ömsesidigt förtroende utgör ett fundament för alla mellanmänskliga relationer, inte 
minst för den politiska dialogen. Utan en sådan dialog fungerar inte politik och 
samhällsbyggande.80  
 

Vilka resurser som är att betrakta som ”kritiska” ändras över tid. I de båda fallen  
Kongsvinger och Trysil exempelvis, kan vi konstatera att vissa av de resurser som var särskilt 
kritiska för ett tiotal år sedan, sannolikt har mindre betydelse idag. Tillväxten i Kongsvinger 
kommun baserades i huvudsak på statlig fördelningspolitik. Det gällde dels utlokalisering av 
statliga arbetsplatser, dels i form av statliga resurser riktade till privata företag. En stark lokal 
politisk ledning i kombination med goda politiska kontakter mellan den lokala och den 
centrala politiska nivån inom Arbetarpartiet, utgjorde en viktig ”kritisk” resurs för att förstå 
den starka tillväxten i Kongsvinger.  

 
Den politiska kontakterna inom Arbetarpartiet mellan den lokala och den centrala nivån var 
också betydelsefullt i fallet Trysil. Det gällde t.ex. vid ett administrativt beslut i Distriktenes 
Utbyggingsfond (DU) som blev omprövat på politisk nivå – till fördel för Trysil. Den andra 
kritiska resursen i fallet Trysil var kommunens roll som stor markägare. I egenskap av stor 
skogsägare fick kommunen god insikt i affärsverksamheten och som ägare av det centrala 
området på Trysilfjället, fick kommunen en avgörande position för utvecklingen av Trysil 
som vinterdestination. I ett tidigt utbyggnadsskede var stödet från DU särskilt viktigt, men i 
ett senare skede har Trysils kommun varit duktiga på att få externa privata intressenter att 
investera i kommunen. Inom verksamheten på Trysilfjället  har man också varit engagerad i 
kompetensutveckling, både vid anställning av extern personal och för att utveckla den lokala 
verksamheten. Trysil har i större utsträckning än Kongsvinger klarat av omställningen till en 
situation, där den lokala tillväxten baseras på ett samarbete mellan lokala aktörer och externa 
privata intressenter.  
 

                                                
80 Som framgår av empirin och av analysen så har man utifrån ett partipolitiskt perspektiv - i relation till 
omgivningen – kommit en bra bit på väg i detta avseende. 
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9.5  Beroendeförhållanden – handlingsutrymme 
 
I de empiriska delarna av studien har många olika varianter av beroendeförhållanden 
redovisats. Relationer inom och mellan organisationer typ kommuner är i princip alltid 
reciproka. Det innebär att ett visst ömsesidigt beroendeförhållande alltid föreligger. Detta 
oavsett hur starka eller svaga aktörerna är i relation till varandra. Resursberoendet mellan två 
eller flera kommuner kan beskrivas på flera sätt. En intressant variant är att beskriva 
beroendet i termer av de erhållna resursernas relativa värde för mottagaren. Utifrån detta 
perspektiv kan man studera vilka relationer, som är ömsesidiga respektive ensidiga. 
Identifikationen av symmetriska och asymmetriska relationer mellan berörda aktörer, kan 
utgöra en av utgångspunkterna för en analys av en kommuns omgivningsberoende.   
 
 

9.5.1  Kommun – näringsliv 
 
Initialt kan ett företag vara intresserat av att välja den kommun, där man t.ex. kan  få tillgång 
till  attraktiv mark med byggrätt samt att markförvärvet kan ske på fördelaktiga villkor för 
företaget.  Som framgår av den empiriska redovisningen testade vi kommunföreträdarna med 
hjälp av ett hypotetiskt exempel. Utfallet av denna test blev att samtliga tillfrågade 
kommunföreträdare var beredda att diskutera en planändring (att omvandla ett grönområde till 
ett verksamhetsområde) för att få företaget att lokalisera sin verksamhet till den egna 
kommunen. Det tolkar vi som att det föreligger ett tydligt asymmetrisk förhållande mellan 
företag och kommun. Kommunerna var beredda att gå mycket långt i utbyte mot att erhålla ett 
antal arbetstillfällen. När kommunen väl ställt upp på företagets önskemål och detta har 
etablerat sig i kommunen, ökar beroendet aktörerna emellan och det kommunala 
handlingsutrymmet ökar i motsvarande grad. Det gäller särskilt om företaget ”investerat sig 
fast” i kommunen.    Beroendeförhållandet mellan kommun och företag blir då mer 
symmetriskt till sin karaktär. Motsvarande diskussion  om den som vi fört mellan kommun – 
företag, gäller självfallet i princip också relationen mellan kommun – kommun. 
Beroendeförhållandena mellan två aktörer kan således växla över tid. 
 
 
9.5.2  Kommun - grannkommuner 
 
 Befintlig kompetens och behovet av att lösa kommunala uppgifter på ett rationellt sätt, är 
vanligtvis avgörande för det mellankommunala samarbetes inriktning och karaktär. 
Samarbetets inriktning och omfattning varierar beroende på vilket eller vilka politikområden 
som samarbetet omfattar. Inom olika områden av samhällsservice typ räddningstjänst eller 
sop- och avfallshantering så fungerar det bra. När det  gäller mer ”farliga” politikområden – 
typ näringspolitik, lokaliseringspolitik och sysselsättningsinsatser, blir bilden en annan, inte 
lika entydig. Konkurrensförhållandena mellan kommunerna blir avgörande. Utgör de 
involverade kommunerna tillsammans en gemensam lokal arbetsmarknad, finns det större 
utrymme för ett samarbetet kommunerna emellan. Förklaringen härtill är lika naturlig som 
enkel. Oavsett på vilken sida kommungränsen företagslokaliseringen sker har 
grannkommunerna då glädje av lokaliseringen, eftersom underleverantörer och personal finns 
”runt om i trakten”. Bilden blir en annan i geografiskt större kommuner – som på den svenska 
sidan – där det inte på samma naturliga sätt finns en gemensam lokal arbetsmarknad. 
Konkurrensen kommunerna emellan blir då tydligare om arbetstillfällen med de konsekvenser 
det får.  
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9.5.3  Kommun – stat 
 
Som framgår av empirin har det varit svårt att göra en mer entydig jämförelse mellan 
kommunföreträdarna på båda sidor nationsgränsen när det gäller deras syn på den statliga 
styrningen. Från såväl norskt som svenskt håll uppfattar man den statliga styrningen vara 
varierande beroende på vilket politikområde vi talar om.  Den strama kommunalekonomiska 
situationen utgör dock en klar begränsning för kommunernas möjligheter att på sig uppgifter 
vid sidan av dem som de blivit ålagda av staten att utföra. Det utgör självfallet en klar 
restriktion på det kommunala handlingsutrymmet. 
I Norge finns också ett missnöje med den statliga detaljstyrningen av miljö- och 
markpolitiken. På den svenska sidan pekade man på den bristande samordningen mellan olika 
sektorpolitiska aktörer, som för den enskilda kommunen som måste tänka i ”helhetstermer” 
stundtals får märkliga konsekvenser med ökade kostnader och merarbete som följd. Att det 
finns ett visst kommunalt handlingsutrymme , som möjliggör en viss kommunalt självstyre, är 
uppenbart.  Men att uttrycka detta i mer exakta termer låter sig inte enkelt göras, då bilden är 
komplex, vilket framgår av studiens empiri och analys.  Att ”linjalen” att mäta och jämföra 
förhållandena på båda sidor om gränsen är olika, underlättar knappast möjligheterna att göra 
en tillfredsställande analys. 

 
 

 9.5.4  Kommun -  Interna aktörer 
 
Det rumsliga perspektivet har stor betydelse för oss människor, även om det inte alltid är 
politiskt korrekt att tillstå detta. Så gott som  genomgående  framkom det vid intervjuerna att 
olikheter i synsätt och motsättningar var relativt vanliga i kommuner där det fanns två eller 
flera tätorter av ungefärlig samma storlek. Den lokala identiteten är stark med känslor om 
”innanförskap” alternativt ”utanförskap”, som följd.  Bilden var en annan när en enda tätort 
dominerade i kommunen, som fallet är i Arvika kommun. Revirdimensionen avspeglar ett 
djupt mänskligt beteende, som sannolikt kan hänföras till jägarkulturens villkor en gång i 
tiden. Konkurrensen  om fisket och jaktmarken var en kamp för överlevnad. Historien är fylld 
av sådana strider in i våra dagar även om metoder och teknik stundtals kan vara något mer 
sofistikerade.   
 
Motsättningar och konflikter baserade på partipolitiska grunder var inte lika uttalade, vilket 
framgår av den empiriska redovisningen. Det var relativt ofta som företrädare för 
”regeringssidan” och oppositionen talade samma språk. Samsyn och koncensus präglade ofta 
det politiska klimatet i kommunerna på båda sidor gränsen. Flera förklaringar härtill kan 
urskiljas. Villkoren för den typ av kommuner studien omfattar är idag många gånger 
besvärande. Förutom den kommunalekonomiska situationen med kostnadskrävande service, 
som leder till besparingar och neddragningar, har man att kämpa för (nya och gamla) 
arbetstillfällen för framtida överlevnad och utveckling. Konkurrensen om jobben mellan 
kommunerna är hård. Det gäller därför att agera enat, en splittrad bild ger fel signaler till 
presumtiva intressenter, då stabilitet och samförstånd är viktigt för såväl etablerade som 
nyetablerade företag. Sannolikt påverkas också den lokala politiska arenan av den 
partipolitiska utvecklingen på det nationella planet.  På den centrala nivån har vi under den 
senaste tioårsperioden kunnat se en ökad fokusering på den ”politiska mitten”. Slaget om 
marginalväljarna i ”mitten” har varit avgörande för utgången i regeringsfrågan. Sammantaget 
kan vi konstatera – något oväntat - att den geografiska konfliktdimensionen har större 
genomslagskraft i de berörda kommunerna än de partipolitiska  motsättningarna har i det 
kommunalpolitiska vardagsarbetet.    
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9.6   Kommunerna och regionalpolitiken   
 
Vi kan konstatera att den regionala och lokala nivån har fått en allt större betydelse för  
tillväxt- och utvecklingspolitiken i såväl Norge som Sverige. Till del kan det förklaras av att 
den tilltagande regionala medvetenheten  blivit alltmer tydlig i Europa i sin helhet. I 
Skandinavien har det tagit sig uttryck i att kommunala organ i allt större utsträckning tagit 
över delar av ansvar och inflytande från staten vad gäller tillväxt- och utvecklingspolitiken på 
regional nivå. Det är dock viktigt att betona att inflytandefunktionen har olika karaktär. Staten 
har rollen som (del)finansiär, stödjare, samordnare och i vissa fall som kontrollant. De lokala 
aktörerna har rollen som idégivare, initiativtagare, entreprenör och genomförare.   
Det har varit ett viktigt skäl till vårt intresse av att koncentrera sökljuset på den kommunala 
nivån. 
 
Vi kan vidare konstatera  att regionalpolitikens ambition att utgöra en motvikt  
mot den kraftfulla sektorspolitiken, som varit ett städigt återkommande tema under 
mycket lång tid tillbaks, varit föga framgångsrikt. Den del av ”sektorspolitiken” i 
form av arbetsmarknadspolitiken, socialpolitiken, den kommunala 
skatteutjämningspolitiken, jordbrukspolitiken, utbildningspolitiken, etc. tycks ha 
haft större effekt på människor livsvillkor i de olika regionerna än vad 
regionalpolitiken haft. Den har – i bästa fall - haft en mer komplementär funktion. 
Bilden är i stort sett likartad i de båda länderna. 
 
När det gäller den så kallade ”Lilla regionalpolitiken” (i Sverige) är det främst företagsstödet 
(inom så kallade stödområden) som betytt mest, enligt de tillfrågade.  Det gäller finansiellt 
stöd till byggnation, investeringar i form av maskiner och utrustning samt till 
utbildningsinsatser. När det gäller den så kallade  ”Stora regionalpolitiken”  koncentreras 
svaren till två områden, kommunikationer och utbildningspolitik.  
 
Beträffande förbättrade kommunikationer är det genomgående vägutbyggnader och 
vägförbättringar man talar om. I norra delen av undersökningsområdet utgör vägnätet grunden 
för vinterturismen. Utan fullgoda vägar hade inte den expansion som vinterturistnäringen 
genomgått varit möjlig.  I från Malungs och Torsbys sida gäller det dessutom att få till stånd 
en förbättrad vägförbindelse västerut mot det expansiva Oslo-området. Arvikas och Årjängs   
ambitioner med förbättrade vägar, väg 61 och E18, har i förlängningen samma mål, att 
förkorta tidsavtåndet till Oslo-Gardemoenområdet. Härigenom hoppas man kunna få ta del av 
den tillväxt och expansion i regionen som beräknas komma i framtiden.  
 
Också på den norska sidan är man mycket engagerad i kommunikationsfrågorna. Det gäller i 
synnerhet vägförbindelserna i öst – västlig riktning. Det finns en uttalad tilltro till 
tillväxtmöjligheterna utefter transportkorridorerna. I sydliga delar av Hedmark är man mer 
engagerad av den öst-västliga korridoren än av transportförutsättningarna mot Mjös-området. 
Gränskommunikationerna i Östfold är redan i dag goda när det gäller vägförbindelserna till 
Osloregionen och området utgör därför i ökande grad en del av Osloområdets arbetsmarknad.  
 
Etableringen av regionala högskolor bedöms dessutom ofta som en av de kanske viktigaste 
regionala satsningarna. Det bekräftades också av våra resultat från intervjuerna av 
kommunföreträdarna. Decentraliserade kurser och distansutbildningen med högskolorna som 
huvudman har kommit att bli allt vanligare i såväl Dalarna som i Värmland. Flera av de 
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tillfrågade nämner just kraven på förstärkt utbildning och ökad kompetens. Det tillgodoser 
företagens behov av utbildad personal samtidigt som det ökar möjligheterna för ungdomen att 
stanna kvar i hembygden. 
 
Det är idag ett relativt omfattande samarbete mellan Karlstads universitet och Högskolan i 
Hedmark. Det betraktas som positivt av de flesta, även om effekterna för gränsområdet inte 
skall överdrivas. De norska gränskommunerna önskar sig ett eget utbildningsutbud i form av 
decentraliserade högskolekurser. Kommunerna ser gärna  fler anställda med 
högskoleutbildning i sina kommuner. Samtidigt inser de att så endast kan ske genom att 
företag och offentliga institutioner efterfrågar personer med just en sådan utbildning.  
 
 

9.7   Framtida strategi för regionalpolitiken  
 

 Det viktiga och samtidigt det svåra i det regionalpolitiska arbetet  är att söka definiera   den 
enskilda kommunens behov av vilka resurser, som är centrala att kunna bygga vidare på. 
Vilken kombination av resurser är det som är  unika och som kan bli avgörande för 
framtiden? Det gäller att lyckas med att  kombinera specifika lokala resurser och kompetenser 
med de övriga lokala förutsättningar som råder. Detta måste ske på ett sätt som inte kan göras 
på andra platser och i andra regioner. Att kunna medverka med relevanta och precisa insatser 
ställer stora krav på de regionalpolitiska aktörerna.  Att kunna skapa en sådan regional 

resursbas förutsätter dessutom att det unika lokala resurskonceptet är immobilt och därmed 
inte möjligt att flyttas. Dessutom skall det inte vara möjligt att enkelt kunna kopieras.    
 
När det gäller de framtida regionalpolitiska satsningarna vad gäller inriktning, arbetsform och 
genomförande måste man finna framtida lösningar på nedanstående problematik. I annat fall 
föreligger det risker att effekten av satsade resurser  blir begränsad. (Problematiken gäller 
främst svenska förhållanden.) 
 
Det finns en inbyggd konflikt mellan å ena sidan EU:s programstruktur och den territoriellt 
fixerade regionalpolitiken på nationell basis. EU:s målområden delar in landet utifrån EU:s 
stödkriterier som medför nya gränsdragningar inom befintliga regioner och som i vissa fall 
fungerar gränsöverskridande mellan olika regioner. Det kan också gälla över nationsgränser i 
form av t.ex. Interregprogram. Parallellt härmed är den administrativa indelningen styrande i 
enlighet med den beslutslogik, som traditionellt finns inom den regionala förvaltningen i de 
båda länderna. Detta kan skapa problem, då marknadskrafternas kapitalströmmar är 
gränsöverskridande (och ofta med hög flexibilitet) och knappast följer administrativa gränser. 
Den rumsliga dimensionen förlorar i motsvarande grad i betydelse.  Sammantaget kan det 
leda till problem för den samlade effekten av den förda regionalpolitiken.  
 

Vi kan avslutningsvis konstatera att statliga regionalpolitiken medför  att branschtillhörig-
heten är viktigare än den territoriella tillhörigheten. Annorlunda uttryckt, de regionala 
intressena har svårt att hävda sig mot de sektoriella aktörernas intressen. Varje 
regionalpolitisk insats av sektoriell karaktär har sina ”försvarare”, vilka tillsammans med 
mottagarekategorin söker hämta stöd och lojalitet från skilda andra aktörer och intressenter. 
Kampen står således mellan dem som försvarar det sektoriella intresset mot dem som stödjer 
det regionala perspektivet. Att kunna utforma en strategi och mobilisera en kraftfull motkraft 
låter sig inte enkelt göras på kommunal nivå. Därtill krävs mäktiga allianspartners på nationell 
nivå. Återstå att se om den svenska Ansvarskommittén, som har till uppgift att se över och 
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lägga förslag om den framtida samhällsorganisationen, är mäktig nog att kunna initiera en 
ändring på  detta när det gäller de svenska förhållandena. 
 
Det är i dagsläget (december 2006) inte klart vad en eventuell  regionreform i Norge kommer 
att innebära. Det råder oenighet mellan de politiska partierna, även inom partierna och inom 
regeringen. Det gäller såväl de uppgifter och det ansvar som skall finnas på regional nivå som 
hur många regioner som skall finnas i framtiden. Det råder också oenighet om huruvida det 
behövs tre poltiska nivåer i ett land med så få invånare. Bland fylkespolitiker råder det – 
naturligt nog – enighet om att Norge behöver tre politiska nivåer samt att dessa behöver större 
politisk makt för att kunna fungera på ett tillfredställande sätt.   
 
”Stortingsmeddelande nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – regional framtid, som  
presenterades i december 2006 tyder dock inte på att regionerna i Norge kommer att få större 
uppgifter än vad de har i dag. Exempelvis skall sjukhus, högskolor, och universitet 
fortsättningsvis vara statliga.    





 130

Referenser 
 

Aarsæther, N. 2001 Staten og samfunnsplanlegginga. I Aarsæther, N. og Hagen, A.(2001): 

Planlegging.no? Kommuneforlaget. 

 
Andersson, L & Hidén, B (red) 2002, Högskola och studenter i Karlstad, Karlstad University   
Press, Karlstad. 
 

Arbo, P. (1997): Falmende Nord-Norge-bilder. Nytt Norsk Tidsskrift nr 4/1997 

 
Arbo, P. ”Plan” nr 2/2004, Tidskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling   
 
Axelrod , R. 1987 Från konflikt till samverkan SNS Förlag, Stockholm 
 
Back & Eriksson 1988  Svensk regionalpolitik 1965-87 i NordRefo Regionalpolitik som 

politikområd, Helsingfors. 

 
Bra Böckers Lexikon, 1984 
 

Bukve, O.2004: Regionane og det regionalpolitiske regimeskiftet. Foredrag til 

avslutningskonferanse for forskingsprogrammet Regional utvikling (REGUT), Stjørdal 21. 

april 2004 

 

Bukve, O. og Amdam, R. 2004 Regionalpolitisk regimeendring og regional utvikling. I 

Amdam, R. og  

Bukve, O.(red) Det regionalpolitiske regimeskiftet – tilfelle Norge. Tapir Akademisk Forlag. 

 
Dagens Næringsliv 20.05.2005 
 
Dagens Samhälle, nr 13 2004, Stockholm 
 
Dahlgren, B. 1995 Om utveckling i store drag och av små platser, Gruppen för 
regionalvetenskaplig forskning, Högskolan i Karlstad. 
 
Danemark,B.  2004. Samverkan - en fråga om makt. Örebro: Läromedia Örebro AB. 
Departementsserien (Ds) 2001:61 
 

Edvardsen, H.M.(red) 2004 Regional policy in Norway and Sweden. Same, but different. 

NIBR Report 2004:13 

 

Eriksen, A. O. 1996 Statsavhengighet og politikkens grenser.  I Eriksen,A.O.1996 (red) Det 

nye Nord-Norge. Fagbokforlaget. 

 
Foss, O., Johansen, S. Johansson, M og Svensson, B. 2004 Regionalpolitikk ved et vegskille: 

Går Sverige og Norge i forskjellige retninger? I Amdam, R. og Bukve, O: (red): Det 

regionalpolitiske regimeskiftet – tilfelle Norge. Tapir Akademisk Forlag.  



 131

 

Foss, O., Johansen, S. Johansson, M og Svensson, B.2004 Regionalpolitikk ved et vegskille: 

Går Sverige og Norge i forskjellige retninger? I Amdam, R. og Bukve, O: (red): Det 

regionalpolitiske regimeskiftet – tilfelle Noreg. Tapir Akademisk Forlag.  

 
Gorpe,P., Sigfridson, R. & Nilsson, J.E., 2000.  Regionalpolitiken i praktiken – ett  

länsperspektiv. Underlagsrapport  7 till SOU 2000:87  Stockholm  
 
Hagsmo, L 2004  Kartläggning av ett gränregionalt samarbete  Institutionen 
för samhällsvetenskap CERUT, Karlstads universitet 
 
Hamar Arbeiderblad 20.05.2005 
 
Hanf,K. & Scharpf,FW. ( eds.) 1978 Interorganizational Policy Making. Limits to  

coordination and central control. London and Beverly Hills: Sage Publications 
 
Hedfors, M.  2002  Etableringen av Region Värmlan. Samhällsvetenskapliga institutionen,  
Karlstads universitet 
 
Hernes, G. 1990. Makt och avmakt. Et utgångspunkt for  kartlegging av de faktiske 

maktforhold i det norske samfunn. Oslo: Universitetsforlaget. 
 
Hillman, Å m.fl. 2002 Den kommunala självstyrelsen är hotad. Dagens nyheter 7 nov  2002.    
 
Hjern, B. 2000.Utgångspunkter för 2000-talets regionalpolitik: delbetänkande, Rapport 6,  
Kommunal industripolitik och lokalt politiskt ansvar. Regionalpolitiska utredningen. Fritzes 
Stockholm. 
 
Horwath Consulting(2001): Regionfelt Østlandet og Trysil som reiselivsdestinasjon. 
 
Håstad, D. 2005. ”Unionsupplösningen 100 år” i  Dagens Nyheter 2005-05-19. 
 
Högskoleverket  2005 ”Så många går vidare till högskolan. Andelen elever i åldern 18-25 år  

kommun för kommun  i procent.”  Stockholm  
 
Informationsmaterial från Haparanda kommun 2003-05 
 

Jacobsen S.E. 2001 Næringsutvikling, stedsutvikling og omstilling. SNF-rapport 40/01. 

 
Klepp, Å. og Lutnes, O. 2004 EUs regionalpolitikk – i samsvar med norsk distrikts- og 

regionalpolitisk tenkning? Landbrukets Utredningskontor. Rapport 4, 2004 
 

Lewin, L. 2005  Intervju i ”God morgon världen” Sveriges Radio P1 2005-05-22. 
 
Lindström, B. 1997 Regionalpolitiken i stöpsleven,  Nordrefo 1997:7   
 
Länsstyrelsen i Värmland, 2002. Värmländskt 90-tal, rapport 2002:19  
 
Länsstyrelsen i Värmlands län, 1991. I  90-talets kölvatten tillbakatitt för framtida bruk. 



 132

 
Montana, J. 2001  Strategic Planning in the Technology-Driven World: A Guidebook for 

Innovation-Led Development. Washington: Economic Development Administration. 
 

Mønnesland, J.2003 Regionalpolitisk utvikling i en globaliseringsfase. I Johnstad, T., 

Klausen, J.E., og  

 

Mønnesland, J.  2003 Globalisering, regionalisering og distriktspolitikk  Rapport 76 i Makt- 

og demokratiutredningens rapportserie. 

 
Nilsson, J-E. 2005 Två brödrarfolk med en komplicerad relation. Plan 2005:2. 
 
Norberg, H. 1999, DN-debatt 1999 -09-30 
 
Nordisk Ministerråd 2005 Nordisk Pendlingskarta – Huvudrapport. TemaNord 2005:518 
 

NOU 2004:2 Effekter og effektivitet. Effekter av statlig innsats for regional utvikling og 

distriktspolitiske mål. 

 
NOU 2005: 06 Samspill og tillit. Om staten og lokaldemokratiet. 
 
Nya Wermlands-Tidningen  2005-04-09 
Nya Wermlands-Tidningen  2005-05-21 
Nya Wermlands-Tidningen  2004-03-31 
Nya Wermlands-Tidningen  2004-08-12 
Nya Wermlands-Tidningen  2004-08-31 
Nya Wermlands-Tidningen  2004-09-11 
Nya Wermlands-Tidningen  2004-10-01 
Nya Wermlands-Tidningen  2004-10-27 
Nya Wermlands-Tidningen  2004-12-10  
Nya Wermlands-Tidningen  2005-01-14  
Nya Wermlands-Tidningen  2005-01-29 
 
Offerdal, A. 2000 Iverksettingsteori -resultatene blir sjelden som planlagt, og det kan være en 

fordel. Kap 11 i Baldersheim, H. og Rose, L. (red) Det kommunale laboratorium. 
Fagbokforlaget. Bergen. 
 

Petersson, O. 1987. Maktbegreppet. Carlssons Bokförlag. 
 

Proposition 1964:62 Angående utökning av kulturfondens för Sverige och Finland kapital 
 
Proposition 1972:111  Angående regional utveckling och hushållning med mark och vatten 
 
Proposition 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd 
 
Proposition 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet 
 



 133

Provan, K.G. et al. 1980 ”Environmental linkages and Power in resourcedependence relations 
between organizations” i Administrative Science Quarterly, 25 s. 200-225 
 
Quiogue, N.C. 2005 Diverging and Converging: A Comparative Analysis of Norwegian and 

Swedish Regional Policies. Journal of Nordregio No. 2, 2005 s. 13-18. 
 
Ramfelt, L. & Eckerdal, K. 1994   Kommunerna, landstingen och Europa. SOU 1994:2 
Bilaga. Stockholm  
 
Ramfelt, L. 1995   Ekonomiskt utvecklingsarbete i Colorado. Rapport från ERU. Stockholm 
 
Sandberg, S. & Ståhlberg, K. 2000  Nordisk regionalförvaltning i förändring. Åbo.    
 
Scharpf, F.W. 1978 ”Interorganizational Policy Studies: Issues, Concepts and Perspectives” i  
Hanf,K. & Scharpf,FW. ( eds.) 1978 Interorganizational Policy Making. Limits to  

coordination and central control. London and Beverly Hills: Sage Publications 

 

Selstad, T. m. fl. 2004a: Regionenes tilstand. 50 indikatorer for vekstkraftige regioner. ØF-

rapport 2004/07. 

 

Selstad, T.2004b Sterke regioner. Forslag til ny regioninndeling av Norge. KOU 2004:1  

 
Skomsöy, G & Sundin, A. 2005. ”Varför inte mer samarbete när möjligheter finns?  
Cerut, Karlstads universitet, Karlstad. 
 
Slagstad, R.1998 De nasjonale strateger. Pax Forlag  
 
SOU 1989:55  Fungerande regioner i samspel: slutbetänkande av 1987 års regionalpolitiska 

kommitté. Allmänna förlaget, Stockholm 
 
SOU 1989:65   Staten i Geografin , Allmänna förlaget, Stockholm 1989 
 
SOU 2000:36 Utgångspunkter för 2000-talets regionalpolitik 
 
SOU 2000:87 Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande, Rapport 7 Fritzes, Stockholm 
2000 
 
SOU 2003:123   Ansvarskommittén. Delbetänkande ”Utvecklingskraft och hållbar välfärd” 

 
St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – regional framtid.  
 
Sundin, A.  2003  ”Är det möjligt att styra en högskola? ur Högskola och studenter i Karlstad,  
Karlstad University Press   
 
Sundin, A. 1997   Självstyrelsens paradoxer. Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs   
Universitet. 
 
Svenska Dagbladet  2004-10-02   
 



 134

Svensson R. & Spånt R. 2004 ”Följ Årjängs kommuns exempel” , Nya Wermlandstidningen  
2004-04-28 
 

Søilen, E. 2002 Mot et samfunnsøkonomisk optimum. Vitenskapelig økonomisk politikk som 

verktøy i et funksjonalistisk styringsregime. Makt- og demokratiutredningens rapportserie, 

Rapport 43.) 

 
Teigen, H. 2004 Kollektivt entreprenørskap; eit alternativ også for framtida. I Arbo, P. og 
Gammelsæter, H. (red.) 2004 Innovasjonspolitikkens scenografi. Nye perspektiver på 

næringsutvikling. Tapir akademisk forlag. 
 

Thomassen Ø. 1997 Herlege tider. Norsk fysisk planlegging ca.1930-1965, Skriftserie fra 

Historisk institutt, nr 18, NTNU.  

 
Tidsskriftet Norges Vel nr. 2 1967 
 
Underlag för ansvarskommittén, bilaga 3 
 
Vekst & Virke - Glåmdalens næringslivsavis nr. 2 juni 2002 (Utgitt av Glåmdalen AS) 
 
Vekst & Virke, Glåmdalens næringslivsavis, nr.3 november 2002) 
 
Vekst & Virke, november 2003 
 
Westholm E. 1999 Kompetens för den nya regionalpolitiken i Nordisk Samhällsgeografisk 
Tidskrift nr 28 1999 
 
Vintereventyret. Tillegg til Østlendingen 21.11.01 
 
Wittrock, B & Lindström, S. 1984 De stora programmens tid; forskning och energi i svensk  

politik.  Akademilitteratur,  Stockholm. 

 
www.regiondalarna.se 
 
www.regionvarmland.se 
 
Värmlands Folkblad, 2006-08-29 
 
Åhlander, A.M. Sätre(2003): Är välfärdsstaterna Sverige och Norge på väg åt olika håll? 

Om den nationella politikens roll i glesbygdens utvecklingsprocesser.  Arbetsliv i omvandling 
2003:14. 
 
Ørbeck, M. og Berger, S. m.fl. 2006 Grenseindeksen. En indikatorbasert studie av regional 

utvikling, 

konkurransekraft og samhandling i grenseregionene innenfor EUs MÂl 3 Territorielt 

samarbeid 2007-2013 Sverige-Norge-programmet. Østlandsforskning og Karlstads 

Universitet. 

 



 135

Østlandskomiteen 1969 Østlandskomiteens innstilling m/Vedlegg 

 
Østlandskomiteens innstilling fra 1969 
 
 
INTERVJUER: 
Bengt Dahlgren, Planeringsdirektör Länsstyrelsen i Värmland, 2004-09-23 och 2005-04-21 
  
Beträffande intervjuer av företrädare för de åtta kommuner som ingår i studien , hänvisar vi 
till bilaga 1. 
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Intervjupersoner                                                            Bilaga 1 
  
 
Intervjupersoner i de fyra svenska kommunerna: 
 
Malungs kommun 
KS-ordförande:           Kurt Podgorski (s) 
Oppositionsråd:          Tor Martinsson (m) 
Kommundir tf             Eric Wickes 
 

Arvika kommun 
KS-ordförande: Claes Pettersson (s)   
Oppositionsråd:           Jan Westmark (m) 
Kommundirektör:       Gunnar Tidemand 
 
Torsby kommun 
KS-ordförande:           Håkan Lack (s) 
Oppositionsråd:          Ann-Christin Uppvall (m)      
Kommundirektör:       Ingen intervju 
 
 
Årjängs kommun 
KS-ordförande: Kjell Eriksson (c)    
Oppositionsråd:          Gunilla Svantorp (s) 
Kommundirektör        Lars Forsberg 
 
  
Intervjupersoner i de fyra norska kommunerna 
 
Trysil kommune 
Ordfører Ole Martin Norderhaug (Ap) 
Opposisjonsleder Jorunn Graff Bjørnersen (H) 
Rådmann Kristian Trengereid 
 
Åsnes Kommune 
Ordfører Frank Bjørneseth (Ap) 
Opposisjonsleder Ole Erik Lindalen (KrF) 
Rådmann Nils Lindeberg 
 
Kongsvinger kommune 
Ordfører Arve Bones, Ap                                 
Opposisjonsleder Pernille Egeberg, H            
Rådmann Rune Løvberg 
 
Marker kommune, 
Ordfører Stein Erik Lauvås (Ap) 
Opposisjonsleder Nils Skogstad, Sp. 
(Skogstad var ordfører i 19 år (1981-2000)) 
Rådmann Eva Enkerud 
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Bilaga 2 

 
INTERVJUFRÅGOR TILL KOMMUNALA  FÖRETRÄDARE    

 
 
Frågeställningar 
 
I  Konstitution, institutioner, lagstiftning och regelsystem 
 
¤  Kommunallagens utformning: möjligheter och restriktioner/begränsningar för den enskilda  
    kommunen?81 
   Vore det bättre med en kompetenskatalog, som tydligare reglerar kommunernas   
   ansvarsområden? 
 
¤  Speciallagstiftningens utformning och inriktning:  möjligheter och  
    restriktioner/begränsningar för den enskilda kommunen? 
 
¤  Statsbidragens utformning och villkor: konsekvenser för kommunen och indirekt för  
    regionen? Tex hur påverkar det handlingsutrymmet för kommunen när man skall fatta  
    beslut inom statsbidragsfinansierade områden?   
 
  
¤  Skatteutjämning omfattning, karaktär och villkor: konsekvenser för den enskilda  
    kommunen? 
 
¤ Angående existerande handelshinder mellan Norge – Sverige: Vilka konsekvenser har dessa  
   haft  för kommunens och regionens utveckling enligt Ditt sätt att se? 
    
¤  Nationsgränsen kan ses dels som en barriär, dels som en resurs. Vad betyder främst  
    gränsen för Din kommun och för regionen?   
 

¤  Kommun – region: Bör vi ha starkare regioner i vårt land? Hur bör i så fall detta ske? Bör  
    tex – för att nämna ett alternativ - delar av den kommunala kompetensen överföras till den  
    regionala nivån för att härigenom på sikt också stimulera utvecklingen i de enskilda  
    kommunerna i regionen? 
 
 
II  Politiska villkor 
 
¤  Hur stort är det kommunala handlingsutrymmet generellt sett  för ett politiskt agerande, 
enligt Din uppfattning?  (  IP får ta ställning med hjälp av en 5-gradig skala, där 
ytterligheterna utgörs av ”Litet/marginellt” och  ”Mycket stort/omfattande” 
handlingsutrymme) 
 
¤  Vilka externa aktörer utgör - generellt sett den svåraste/mest krävande motparten för en 
kommunalpolitiker att kunna agera gentemot?  EU, staten (länsstyrelsen), landstinget, Region 
Värmland, andra kommuner (bla grannkommunerna), eller kraftfulla aktörer inom 
näringslivet?  Gradera i termer av ”svåra” och ”lättare”.  

                                                
81 Med begreppet  ”kommun” avser vi i huvudsak den politiska-administrativa funktion  som en     
   kommun har.  
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¤  Vilka är generellt sett de svåraste/mest krävande  interna (inomkommunala) aktörerna för 
en politiker att kunna hantera ?(Inom det egna partiet, övr. politiska partier, massmedia, starka 
organiserade särintressen tex miljörörelser, byalag, villaägare, företagarföreningar etc.) 
Gradera i termer av ”svåra” och ”lättare”.  
 
¤  Vad har den förda regionalpolitiken (under de senaste 30 åren) främst haft för positiv och 
negativ  betydelse för Din kommun?  
 
¤  Vilka faktorer – enligt Din uppfattning – har haft störst betydelse för kommunens (och 
regionens) utveckling under det senaste decenniet ? 
 
¤  Samarbetet över nationsgränsen: de främsta möjligheterna och de mest påtagliga 
restriktionerna under det senaste decenniet? Förslag till åtgärder? 
 
 
III Materiella och immateriella 
 
Vilken betydelse har nedanstående faktorer haft för att påverka kommunens utveckling och 
handlingsutrymme och som direkt och indirekt påverkat regionen? Gradera från 1 till 5! 
Kommentera gärna varje faktor var för sig.  
 
¤  Ekonomiska resurser den kommunalekonomiska situationen? 
 
¤  Kompetens och utbildningsnivå inom den kommunala organisationen? 
 
¤  Kontaktnät och nätverksuppbyggnad? 
 
¤  Den kommunala organisationens utformning i förhållande till omvärldens krav och 
förväntningar? 
 
¤  Den politiska kulturen,  

- omfattningen av partipolitiskt samarbete/ alternativt politisk splittring och konflikter 
- den geografiska sammanhållning mellan olika delar inom kommunen 
- tätorter contra glesbygd 

tradition – förändringsbenägenhet?   
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