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Sammanfattning
Titel: Förutsättningar för tillväxt i en gränsregion.
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Handledare: Ossi Pesämaa.

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola.

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng.

Syfte: Det grundläggande syftet är att förklara förutsättningar för tillväxt i en gränsregion.
För att uppnå detta syfte har förutsättningar utifrån teori delats upp i tre olika dimensioner: 
institutionella, ekonomiska och sociokulturella. Den teoretiska utgångspunkten har varit 
vägledande för att empiriskt identifiera förutsättningar för tillväxt i en gränsregion mellan 
Sverige och Norge.

Metod: Det är förklaringen av ett visst fenomen – gränshinder – i relation till gränsöverskri-
dande verksamhet som eftersträvas. Genom kvantitativa metoder skapas kvantifierbara data 
medan kvalitativa undersökningar ger en förståelse för helheten och djupare kunskap om 
problemet. Den övervägande delen av informationen grundas på sekundärdata, vilket även
innefattar kvalitativa samtalsintervjuer. Framtagen information har sammanställts för att 
hitta mönster och samband.

Slutsatser: Förutsättningar för tillväxt i en gränsregion begränsas av brist på institutionella, 
ekonomiska och sociokulturella förutsättningar. För näringslivet utgör gränshinder en begrän-
sande faktor för att skapa förutsättningar för tillväxt. Det finns därför skäl att undanröja olika 
typer av gränshinder. Främst är det institutionella förutsättningar som lagar, regler, tullar och
tullprocedurer som orsakar gränshinder och därmed hindrar företagens tillväxt. Det behövs 
också åtgärder för att skapa ekonomiska och sociokulturella förutsättningar för tillväxt. Upp-
satsen visar att det finns en lucka i strukturerna för näringslivets frågor. Näringslivet behöver
motsvarande struktur och process som för privatpersoner för att kunna undanröja företagens 
gränshinder.

Nyckelord: gräns, gränshandel, gränshinder, tillväxt.
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Abstract
Title: Conditions for growth in a cross-border region

Authors: Annika Daisley and Jan Kyrk.

Supervisor: Ossi Pesämaa.

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology. 

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits. 

Purpose: The basic purpose is to explain the conditions for growth in a cross-border region. 
To achieve this purpose, the conditions based on the theory have been divided into three diff-
erent dimensions: institutional, economic and sociocultural. The theoretical starting point has 
served as a guide to empirically identify the conditions for growth in a cross-border region 
between Sweden and Norway.

Method: The explanation of a particular phenomenon – border obstacles – in relation to cross 
border activities is the aim. Through quantitative methods, quantifiable data is generated whi-
le qualitative research provides an understanding of the entirety and a deeper knowledge of 
the problem. The predominant part of the information is based on secondary data, also inclu-
ding qualitative interviews. The developed information has been compiled in order to find 
patterns and connections

Results: The conditions for growth in a cross-border region are limited by a lack of institu-
tional, economic and sociocultural conditions. For trade and industry, border obstacles repre-
sent a limiting factor in creating the conditions for growth. There is good reason to eliminate 
various types of border obstacles. It is, therefore, mainly the institutional conditions such as 
laws, regulations, tariffs and custom procedures that cause border obstacles for trade and 
industry and consequently prevent business growth. Action is also needed to create economic 
and sociocultural conditions for growth. The essay shows that there is a gap in the structures 
of trade and industry issues. Trade and industry need the same structure and process as indivi-
duals in order to eliminate border obstacles for trade and industry.

Keywords: border, border trade, border obstacles, growth.



Förutsättningar för tillväxt i en gränsregion Annika Daisley och Jan Kyrk 

  
Sidan 4 av 64 

Innehållsförteckning
Sammanfattning __________________________________________________________ 2 

Abstract __________________________________________________________________ 3 

Definitioner _______________________________________________________________ 6 

1 Inledning _____________________________________________________________ 7 

1.1 Gräns och gränshandel ____________________________________________________ 7 

1.2 Problematisering _________________________________________________________ 8 

1.3 Syfte ___________________________________________________________________ 9 

1.4 Frågeställning ___________________________________________________________ 9 

1.5 Avgränsning _____________________________________________________________ 9 

2 Teoretisk bakgrund/referensram ______________________________________ 10 

2.1 Förutsättningar för tillväxt ________________________________________________ 10 

2.2 Institutionella förutsättningar _____________________________________________ 11 

2.3 Ekonomiska förutsättningar _______________________________________________ 16 

2.4 Sociokulturella förutsättningar _____________________________________________ 17 

3 Metod _______________________________________________________________ 20 

3.1 Forskningsansats ________________________________________________________ 20 

3.2 Undersökningsansats ____________________________________________________ 20 

3.3 Uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet ___________________________________ 22 

4 Resultat _____________________________________________________________ 24 

4.1 Förutsättningar för tillväxt ________________________________________________ 24 

4.2 Institutionella förutsättningar _____________________________________________ 26 

4.3 Ekonomiska förutsättningar _______________________________________________ 32 

4.4 Sociokulturella förutsättningar _____________________________________________ 35 

5 Analys ______________________________________________________________ 36 

5.1 Förutsättningar för tillväxt ________________________________________________ 36 

5.2 Institutionella förutsättningar _____________________________________________ 38 

5.3 Ekonomiska förutsättningar _______________________________________________ 40 

5.4 Sociokulturella förutsättningar _____________________________________________ 41 

5.5 Sammanfattande analys – alla förutsättningar ________________________________ 42 

6 Slutsats _____________________________________________________________ 43 

6.1 Grundläggande utgångspunkt _____________________________________________ 43 



Förutsättningar för tillväxt i en gränsregion Annika Daisley och Jan Kyrk 

  
Sidan 5 av 64 

6.2 Förutsättningar för tillväxt ________________________________________________ 43 

6.3 En fungerande marknad skapar tillväxt ______________________________________ 44 

6.4 Förenklad handel är nyckeln _______________________________________________ 45 

7 Förslag till fortsatta studier (tillämpningar) _____________________________ 46 

7.1 Fokusering – hitta prioriterade områden _____________________________________ 46 

8 Reflektioner kring själva uppsatsarbetet _______________________________ 47 

Källor/litteraturförteckning _______________________________________________ 48 

Bilagor __________________________________________________________________ 53 

Bilaga 1 – Fakta om gränsregionen ________________________________________________ 53 

Bilaga 2 – Arbetet med gränshinder i Norden ________________________________________ 56 

Bilaga 3 – Öresundskomiteens gränshindersanalys ___________________________________ 58 

Bilaga 4 – Grensetjänstens gränshindersanalys ______________________________________ 60 

Bilaga 5 – Kartor _______________________________________________________________ 62 

 

Figur-, tabell och kartförteckning
Figur 1. Illustration av olika typer av förutsättningar för att uppnå tillväxt. ________________ 10 
Figur 2. Illustration av Christallers hexagonala system med  centralorter – vad en gräns 
innebär för en perifer ort. _____________________________________________________________ 14 
Figur 3. Karta över skandinaviska gränsregioner. _______________________________________ 24 
Figur 4. Upplevda svårighetsgrader kring att göra affärer med olika nordiska länder. ______ 25 
Tabell 5. Grensetjänsten kategorisering av kategorier av gränshinder.____________________ 27 
Tabell 6. Öresundskomiteen kategorisering kategorier av gränshinder. ___________________ 27 
Tabell 7. Grensetjänstens hantering av gränshinder. ____________________________________ 27 
Tabell 8. Öresundskomiteens hantering av gränshinder._________________________________ 28 
Figur 9. Upplevda gränshinder bland svenska företag. __________________________________ 29 
Figur 10. Upplevda gränshinder bland norska företag.___________________________________ 29 
Figur 11. Grov fördelning av över 100 gränshinder för näringslivet._______________________ 30 
Tabell 12. Miljoner nordiska turismbesök i Sverige per län och land år 2011. ______________ 33 
Figur 13. Svenska företags affärer med Norge.__________________________________________ 34 
Figur 14. Norska företags affärer med Sverige. _________________________________________ 34 
Tabell 15. Arbetspendling och norska företagsetableringar. _____________________________ 35 
Figur 16. Illustration av positiv och negativ påverkan  av olika förutsättningar för att uppnå 
tillväxt. ______________________________________________________________________________ 37 
Tabell 17. Sammanfattande bild av tillväxtförutsättningar. _______________________________ 42 
Figur 18. Svinesund är den största gränsövergången mellan Sverige och Norge. __________ 53 
Karta 19. Samtliga kommuner i Sverige, Norge och Danmark. ____________________________ 62 
Karta 20. Västra Götalands 49 kommuner. ______________________________________________ 63 
Karta 21. Østfold fylkes 18 kommuner. _________________________________________________ 64 



Förutsättningar för tillväxt i en gränsregion Annika Daisley och Jan Kyrk 

  
Sidan 6 av 64 

Definitioner
Här förklaras begrepp som används i denna uppsats.

Begrepp Definitioner

Arbetspendling Med arbetspendlare från Sverige till Norge avses personer 
bosatta i Sverige som har sin huvudsakliga inkomst i 
Norge. Under 2010 arbetspendlade över 28 000 personer 
från Sverige till Norge. Dessutom tillkommer 27 500
deltidspendlare som pendlade från Sverige till Norge,
det vill säga personer som har extra inkomst i Norge.1

Ekonomiska förutsättningar Med ekonomiska förutsättningar avses i huvudsak 
inkomster och valutakurser.

Gränshandel Begreppet gränshandel innefattar både handel mellan 
länder samt varu- och tjänsteflöde.

Institutionella förutsättningar Med institutionella förutsättningar avses i huvudsak olika 
regelverk såsom lagar och tullar.

Sociokulturella 
förutsättningar

Med sociokulturella förutsättningar avses exempelvis 
språk och attityder.

Ekonomisk tillväxt I den här uppsatsen definieras ekonomisk tillväxt som en 
ökning av ett lands bruttonationalprodukt (BNP). 
Regeringskansliet förklarar BNP som ett lands konsum-
tion plus investeringar plus export minus import2.

Hållbar tillväxt I den här uppsatsen definieras hållbar tillväxt som ett sätt 
att ta tillvara olika samhällssystem och miljöer för 
ekonomisk-, social- och miljömässig utveckling3.

Västra Götalandsregionen Västra Götaland består av 49 kommuner. Geografiskt är 
Västra Götaland ett av de största länen i Sverige med en 
landareal på 23 941 km2, vilket utgör sex procent av 
Sveriges landyta. I Västra Götaland bor 1 558 130 
människor. 2001 bildades i Västra Götaland fyra 
regionala kommunalförbund: Göteborgs-regionen, 
Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad.4 5

Østfold fylkeskommune Østfold fylke är ett fylke (region) i sydöstra Norge.
I söder och öster gränsar fylket till Sverige och i väster 
ligger Oslofjorden. Det finns 18 kommuner i fylket.
På en yta av 4 184 km² bor 268 584 personer.6 

                                                           
1 http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Om-Vastra-Gotalandsregionen/Nyheter/
Nyhetsarkiv-2010/Arbetspendlingen-till-Norge-okar/, hämtad 2014-03-24.
2 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV9999_2005A01_BR_X102ST0501.pdf, hämtad 2014-03-16.
3 D’Agostino, L. M., Laursen, K., & Santangelo, G. D., 2013, The impact of R&D offshoring on the home 
knowledge production of OECD investing regions. Journal of Economic Geography, s 145-175.
4 http://www.statnord.org, hämtad 2014-03-16.
5 Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet m.fl., 2009, Fakta om Västra Götaland, Mariestad.
6 http://www.ostfold-f.kommune.no, hämtad 2014-03-16.
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1 Inledning
Detta kapitel beskriver förutsättningarna för tillväxt i en gränsregion, men innehåller även 
uppsatsens syfte och frågeställning. Uppsatsen beskriver hur gränshinder hanteras, men 
behandlar enbart gränshinder kopplat till företag. Ett centralt begrepp för uppsatsen är en 
gräns.

1.1 Gräns och gränshandel
En gräns utgör en linje eller en markering som avskiljer ett område från ett annat. En gräns 
kan vara fysiskt eller socialt konstruerad. En fysisk gräns kan naturligt avgränsa två områden 
genom dess naturliga förutsättningar såsom en ö avskiljs av vatten eller en bergsregion av ett 
bergsmassiv. Geografiska gränser kan även vara socialt konstruerade eller genom sin indel-
ning ha fått sociala konsekvenser. Sociala konsekvenser betyder att språk och beteendemön-
ster präglat området. Oavsett om en gräns är fysiskt eller socialt avgränsad har den starka 
implikationer på ekonomi och handel. Den här uppsatsen handlar om sådana ekonomiska, 
institutionella och sociala konsekvenser för gränshandeln mellan Sverige och Norge.

Gränshandel och varuflödet mellan länder utgör en viktig del av ekonomin7. En väl funger-
ande handel över nationsgränserna med få gränshinder är vital inte minst ur ett nationaleko-
nomiskt perspektiv. Den bidrar till exempel till utbyte av kunskap. I gränsregioner finns en 
möjlighet till utveckling och tillväxt genom att ta tillvara olika samhällssystem och miljöer 
för ekonomisk-, social- och miljömässig utveckling.8 9

Gränsen mellan Sverige och Norge har stor betydelse för tillväxtmöjligheterna. Det finns en 
naturlig attraktion i att saker är annorlunda. Även om en gräns kan skapa attraktion kan den 
också utgöra ett hinder, som påverkar ett företags möjligheter att verka över gränsen. Gräns-
hinderarbetet bedrivs till största delen inom det nordiska samarbetet.  

Ett gränshinder definieras enligt Nordiska ministerrådet som "varje hinder som omöjliggör, 
försvårar eller begränsar människors möjligheter att verka över de nationella gränserna"10.
Gränshinder består vanligtvis av hinder som beror på att ländernas lagar och regelverk inte 
fungerar optimalt tillsammans (formella gränshinder) men också på bristande eller svårtill-
gänglig information (upplevda gränshinder)11. Det finns även gränshinder som beror på att 
offentliga myndigheter tolkar regelverk olika eller har administrativa rutiner som försvårar 
affärer över gränserna12.

                                                           
7 Claessens, S., Dell’Ariccia, G., Igan, D., & Laeven, L., 2010, Cross-country experiences and policy 
implications from the global financial crisis. Economic Policy, s. 267-293.
8 Rapporten Gränslöst arbete – gränslös fritid, s. 5.  
9 D’Agostino, L. M., Laursen, K., & Santangelo, G. D., 2013, The impact of R&D offshoring on the home 
knowledge production of OECD investing regions. Journal of Economic Geography, s. 145-175.
10 http://www.granskommitten.com/verksamhet/granshinder/granshinder-for-naringslivet/vad-ar-ett-granshinder, 
hämtad 2014-01-22.
11 http://www.granskommitten.com/verksamhet/granshinder/granshinder-for-naringslivet/vad-ar-ett-granshinder, 
hämtad 2014-01-22.
12 http://www.granskommitten.com/verksamhet/granshinder/granshinder-for-naringslivet/vad-ar-ett-granshinder, 
hämtad 2014-01-22.
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En väl fungerande marknad mellan länderna är positiv av flera skäl, den skapar dynamik, eko-
nomisk tillväxt och ökad sysselsättning13. Idag finns det omfattande hinder längs de nordiska 
gränserna och nya hinder som försvårar arbetspendling, näringsutövning och integration upp-
kommer ständigt14. Nordiska ministerrådets mål handlar om att göra det attraktivt att bo, arbe-
ta och bedriva verksamhet i Norden och underlätta den fria rörligheten för personer och före-
tag på en öppen och flexibel nordisk marknad15. 

Avskaffandet av gränshinder är ett prioriterat område. En lösning förväntas ge det nordiska 
samarbetet en högre legitimitet. När nya lagar förbereds bör det vara självklart att jämföra 
med andra nordiska länders motsvarande lagstiftning för att undvika onödiga skillnader.16

Copenhagen Economics pekar i en rapport gällande gränshinder i Öresundsregionen att dessa 
påverkar rörligheten på arbetsmarknaden motsvarande en årlig kostnad på en miljard (alla 
ekonomiska uppgifter i denna uppsats gäller svenska kronor om inte annat anges)17.

1.2 Problematisering
En resa till ett grannland innebär ofta annan valuta, språk, varor och kultur. Exponeringen av 
det annorlunda kan vara en lockelse som bryter invanda vardagliga livsmönster. Att passera
gränsen innebär i praktiken att resenären fysiskt och psykologiskt tar plats ”utomlands”. Gen-
om åren har strömmar av individer attraherade av handel passerat den svensk-norska gränsen.
Dagens handel av främst tillresta norska medborgare förklaras av lägre prisnivåer i Sverige 
och en starkare norsk valuta18.

Resan till grannlandet för att handla kan vara en förhållandevis okomplicerad procedur. Att 
passera gränsen för att jobba i grannlandet eller när ett företag vill sälja sina varor på andra 
sidan gränsen är ofta betydligt mer komplicerat. Den fria rörligheten för människor och varor
fungerar inte alltid i praktiken, inte ens mellan Sverige och Danmark trots att dessa länder är 
fullvärdiga medlemmar i EU och numera har en broförbindelse för både tåg- och vägtrafik.
Tillgänglighet i form av transporter är annars viktiga för att skapa goda kommunikationer.
Geografiskt avlägsna områden utan goda transporter för varor och människor kan innebära
både mentala och fysiska hinder.

Händelser som de i Ukraina kan komma att innebära en tillbakagång från ett öppet samhälle 
med öppna gränser till mera slutna gränser. Försvarspolitiska frågor som inte varit särskilt 
aktuella under lång tid kan här spela roll, inte minst då Norge är ett NATO-land vilket Sverige 
inte är. Omvänt så är Sverige ett EU-land, vilket Norge inte är.

Gränsen mellan Norge och Sverige är en fredlig gräns. Historiskt har Norge och Sverige 
under vissa tider varit samma land vilket delvis förklarar långt gången samverkan och ett 
långt samarbete, med låga språkliga barriärer19. Genom EES-avtalet har Norge i stort sett 
tullfri handel med EU och då även med Sverige. Norge följer EUs regelverk för EUs inre 
marknad, vilket innebär fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. Norge ingår 
dock inte i EUs tullunion, vilket medför att en tullgräns passeras, något som kan upplevas 
som begränsande. 

 
                                                           
13 http://www.kommers.se/publikationer/Rapporter/2013/Sveriges-handel-med-Norge, s. 2-3 och 6-7, hämtad 
2014-02-08.
14 http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/eu-kan-skapa-nya-hinder-for-regionen/, hämtad 2014-02-07.
15 http://www.norden.org/sv/om-samarbetet/det-officiella-nordiska-samarbetet, hämtad 2014-01-27.
16 Nordisk Tidskrift 1/2007,s.72 http://www.letterstedtska.org/NT1-07.pdf, hämtad 2014-01-25.
17 Copenhagen Economics, 2011, Broeffekter och möjligheter i Öresundsregionen.
18 Gulia, P. K., 2013. Customer Satisfaction Index Based Pricing Model. New Pricing Models, s. 143.
19 Löfgren, O., 2008, rapport ”European Urban and Regional Studies”, s. 6.
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Svenska Kommerskollegiums sammanställning över gränshinder visar att hinder omfattar 
tullar, tullprocedurer20, momsregler, nationella tekniska regler och fri rörlighet för personer21.
Ett underlättande av arbetskraftens rörlighet över gränsen påverkar företag positivt. Om rör-
ligheten är komplicerad, eller upplevs som komplicerad, får detta konsekvenser för livet i 
stort men även för handel. Brist på samordning av socialförsäkringssystem är ett exempel på 
något som minskar tryggheten för den som alternerar mellan jobb på bägge sidor av gränsen. 
I en rapport från Kommerskollegium beskrivs problem relaterade till enskilda personers rör-
lighet. Två exempel som lyfts fram är möjligheten att veckopendla med svenskregistrerad bil 
mellan Norge och Sverige och problem med intyg för arbetslöshetsförsäkringen.22

1.3 Syfte
Syftet med uppsatsen är att förklara förutsättningar för tillväxt. För att uppnå syftet har förut-
sättningar utifrån teori delats upp i tre olika dimensioner: institutionella, ekonomiska och 
sociokulturella. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt har varit vägledande för att empiriskt 
identifiera förutsättningar för tillväxt i en gränsregion mellan Sverige och Norge.

1.4 Frågeställning
Uppsatsen ska förklara vilka förutsättningar som stödjer tillväxt i en gränsregion och vad som 
hindrar tillväxt (gränshinder) för företag och organisationer att verka över gränsen. 

Detta uttrycks i följande frågeställning:

Vilka är förutsättningarna för tillväxt i en gränsregion?

1.5 Avgränsning
Denna uppsats undersöker förutsättningar för tillväxt utifrån tre olika dimensioner: institutio-
nella, ekonomiska och sociokulturella faktorer. Gränshinder påverkar både privatpersoner och 
företag. Denna uppsats undersöker hur gränshinder hanteras men behandlar enbart gränshin-
ders påverkan på företag (näringslivet). Definitioner som används för att avgöra om ett gräns-
hinder tillhör privatperson eller företag grundar sig på Kommerskollegium rapport ”Sveriges 
handel med Norge” 23.

                                                           
20http://www.tullverket.se/innehallao/t/tullproceduren/tullproceduren.4.16f02a5f13c9590d972c7.html, hämtad 
2014-05-01.
21 http://www.kommers.se/publikationer/Rapporter/2013/Sveriges-handel-med-Norge, s. 18 och 43, hämtad 
2014-01-24.
22 http://www.kommers.se/publikationer/Rapporter/2013/Sveriges-handel-med-Norge, s. 7-8, hämtad 2014-04-
18. 
23 http://www.kommers.se/publikationer/Rapporter/2013/Sveriges-handel-med-Norge, s. 7-8, hämtad 2014-03-
18
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2 Teoretisk bakgrund/referensram
I detta kapitel beskrivs inledningsvis den teoretiska bakgrunden för att skapa tillväxt. I tre 
olika avsnitt (2.2 – 2.4) beskrivs därefter institutionella förutsättningar (exempelvis tull, 
regelverk och lagar ), ekonomiska förutsättningar (exempelvis inkomst och valutakurs) 
och sociokulturella förutsättningar (exempelvis språkliga och kulturella förutsättningar)
för att öka tillväxten.

2.1 Förutsättningar för tillväxt 
Institutionella, ekonomiska och sociokulturella förutsättningar påverkar tillväxt för företag 
och organisationer som är verksamma vid gränsen mellan Sverige och Norge. De olika del-
arna av Figur 1 tas upp i denna uppsats, inledningsvis genom att tillväxtperspektivet i stort 
belyses.

Figur 1. Illustration av olika typer av förutsättningar för att uppnå tillväxt24.

En fri marknad är en marknad där samtliga aktörer har samma information och kan tolka 
informationen på ett transparent sätt. På en fri marknad leder ett alltför högt pris till att 
efterfrågad kvantitet faller och att priset därför pressas ned mot en jämviktsnivå.25

                                                           
24 Figuren skapad av författarna av denna uppsats och kan ses som en mikroteori.
25 Eklund, K., 2007, Vår ekonomi, s. 64-65.
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Marknader avgränsas ofta med avseende på faktorer som skapar gränser. Den fria marknaden 
kan utgöras av ett land, eller en region med en regional marknad. Likaså definieras marknader 
med avseende på faktorer som möjliggör en likvärdig tolkning av informationen. Sverige och 
svenskt institutionellt klimat tillsammans med ekonomiska och sociokulturella förutsättningar 
har utgjort ett kitt för det vi kallar förutsättningar för handel.26 I den här uppsatsen definieras 
institutionella, ekonomiska och sociokulturella aspekter som förutsättningar för tillväxt. Sam-
ma aspekter utgör även grunden för hinder. En störning i en av aspekterna skapar en störning i 
marknaden och sedermera i förutsättningarna för tillväxt. Det senare är vanligt i en gränsregi-
on.

Den breda tillväxtdefinitionen kan belysas genom teorierna Ekonomisk geografi och Utrikes-
handelsteorin, vilka tillsammans bildar Den nya ekonomiska geografin – NEG. I slutet av 
1980-talet poängterade flera framträdande ekonomer nyttan med geografisk koncentration och 
större regioner för att skapa tillväxt och förnyelse.27

Ett område som den södra delen av gränsen mellan Sverige och Norge kan innehålla konkur-
rensfördelar jämfört med de båda länderna var för sig. Gränsområdet blir i praktiken en region 
i sig, med en dynamik som förstärks genom gränsen, där utrikeshandel och ekonomisk geo-
grafi spelar en avgörande roll. Genom en väl fungerande gränshandel och varuflöde skapas 
möjligheter genom att varje land har eller skapar sina specialiteter, och på så sätt utnyttjar sina 
särskilda färdigheter eller förutsättningar. Stordriftsfördelar är viktiga då de leder till lägre 
priser på varor och tjänster genom en öppen och okomplicerad gränshandel. 28 29

Den politiska dimensionen har sammanbundits med gränsregioners strategiska roll, att nå EUs 
övergripande integrationsmål. Intresset för gränsregioner berör även ekonomisk utveckling, 
strukturell förnyelse och ökad innovationsförmåga. Detta innebär att det ökade intresset för 
gränsregioners strategiska roll handlar om ekonomisk tillväxt och förnyelse. En grundtanke 
inom EU-samarbetet är att tona ned landsgränserna till förmån för funktionella regioner. 
Skillnader på olika sidor av en gräns är nyckeln till att förstå gränsregioners utmaningar. 
Dessa utgör både drivkraft och barriär för integration och kan leda till ökad konkurrens på 
arbetsmarknaden eller komplementaritet.30

2.2 Institutionella förutsättningar 
Med institutionella förutsättningar avses olika system för att samhället ska fungera. Institutio-
nella förutsättningar består av normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till be-
stående eller återkommande beteendemönster. Institutioner kan vara formella och informella. 
Institutionella förutsättningar kan ses som något negativt, något som ”är i vägen” för handeln. 
Dessa regler och normer är dock till för att underlätta, att skapa stabilitet och ge spelregler för 
bland annat utbyte. Institutionella förutsättningar påverkar handel över gränser. I länder med 
lågt utvecklat institutionellt klimat är oftast även korruptionen hög vilket hämmar direkta 
investeringar, just direkta investeringar brukar vanligen ha ett högt samband med ett lands 
tillväxt31 32.

                                                           
26 Eklund, K., 2007, Vår ekonomi, s. 220.
27 Englund, P., Krusell, P. & Persson, M, Ekonomisk debatt nr 8 2008, s. 5-7.
28 Englund, P., Krusell, P. & Persson, M, Ekonomisk debatt nr 8 2008, s. 7-8.
29 Eklund, K., 2007, Vår ekonomi, s 151.
30 Henning, M., Lundquist, K-J. KUSK delrapport, Relatedness Fyrbodal – Østfold,, 2014, s. 5, 7 och 9.
31 Eklund, K., 2007, Vår ekonomi, s. 220.
32 Knack, S., & Keefer, P., 1995, Institutions and economic performance: cross-country tests using alternative 
institutional measures. Economics & Politics, 7(3), s. 207-227.
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Ett viktigt begrepp i diskussionen kring institutionella förutsättningar är företagens transak-
tionskostnader, vilket är kostnader som uppkommer vid ett ekonomiskt utbyte av något slag. 
Neoklassisk nationalekonomisk teori grundas på antagandet om att den ekonomiska bytes-
processen är friktionsfri, att transaktionskostnaderna är noll. Detta bygger dock på att utbyte 
av äganderätter kan ske helt kostnadsfritt och att tillgången till information är kostnadsfri. 
Nobelpristagaren Coase utrycker det som att låga transaktionskostnader kommer att öka 
utbytet av varor. Med transaktionskostnader avser Coase kostnader för att samla in infor-
mation om tillgängliga alternativ, utvärdera dem, förhandla fram och ingå avtal samt skriva 
kontrakt. Vid låga transaktionskostnader kommer utbytet av varor och tjänster öka vilket 
kommer att leda till välfärdsökningar. Detta gäller inte minst över en landsgräns.33 34 35

Den centrala slutsatsen enligt Coase blir att det institutionella ramverket påverkar. Exempel-
vis kan olikheter i nationella regelverk mellan länder orsaka transaktionskostnader som hin-
drar företag att genomföra gränsöverskridande affärer. Coase har visat att om transaktioner 
kan ske kostnadsfritt (utan friktioner) finns det inget behov av institutioner. Faktum är att om 
transaktionskostnaderna skulle vara försumbara så är det betydelselöst hur ekonomiska aktivi-
teter organiseras, men så är sällan fallet, utan det är oftast förenat med kostnader att genom-
föra transaktioner på marknaden. Det är dessa transaktionskostnader som leder till ett behov 
av organisationer och institutioner i olika skepnader.36

En genomgång av de institutionella förutsättningarna försöker förklara varför en viss individ-
eller företagsspecifik faktor kan få en annan kvantitativ effekt på företagstillväxten under and-
ra yttre betingelser. Ett viktigt skäl att analysera de institutionella förutsättningarnas betydelse 
är att dessa med få undantag bestäms i den politiska sfären och därför i regel är direkt påverk-
bara via den ekonomiska politiken.37

Ofta diskuteras regional integration men även regionförstoring inom ett land. När det gäller 
gränssamarbeten förutsätts det ofta att det ska finnas ”ett mer eller mindre institutionaliserat 
samarbete mellan näraliggande subnationella myndigheter över nationsgränser”.38 39

Genom Helsingforsavtalet från 1962 har de nordiska länderna bra förutsättningar för gräns-
samarbeten med låga språkliga hinder, med Finland som undantag. En stark regional politik 
är en förutsättning för gränsöverskridande integration och samarbete mellan myndigheter.40

 

                                                           
33 Sydsvenska industri- och handelskammaren, Bjuggren, P-O., Eklund, J,E., Barriärer för utveckling –
Institutioners och transaktionskostnaders inverkan på den ekonomiska integrationen av Öresundsregionen,
http://www.handelskammaren.com/uploads/ media/ Barri%C3% A4rer_ f%C3%B6r_utveckling_120807.pdf 
s. 7, hämtat 2014-05- 17. 
34 Eklund, K., 2007, Vår ekonomi, s. 83 och 374.
35 Sydsvenska industri- och handelskammaren, Bjuggren, P-O., Eklund, J,E., Barriärer för utveckling –
Institutioners och transaktionskostnaders inverkan på den ekonomiska integrationen av Öresundsregionen,
http://www.handelskammaren.com/uploads/ media/ Barri%C3% A4rer_ f%C3%B6r_utveckling_120807.pdf, 
s. 7, hämtat 2014-05- 17.
36 Sydsvenska industri- och handelskammaren, Bjuggren, P-O., Eklund, J,E., Barriärer för utveckling –
Institutioners och transaktionskostnaders inverkan på den ekonomiska integrationen av Öresundsregionen,
http://www.handelskammaren.com/uploads/ media/ Barri%C3% A4rer_ f%C3%B6r_utveckling_120807.pdf, 
s. 7 och 11, hämtat 2014-05- 17.
37 Henrekson, M., 2001, Institutionella förutsättningar för entreprenörskap och företagstillväxt, s. 1-2,
http://swopec.hhs.se/hastef/papers/hastef0421.pdf?origin=publication_detail, hämtad 2014-03-23.
38 Perkman M., 2003, Cross-border regions in Europe. Significance and drivers of regional cross-border co-
operation. European Urban and Regional Studies 10(2), s. 155.
39 Henning, M., Lundquist, K-J. KUSK delrapport, Relatedness Fyrbodal – Østfold, 2014, s. 7.
40 Henning, M., Lundquist, K-J. KUSK delrapport, Relatedness Fyrbodal – Østfold, 2014, s. 5 och 7.
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Under det senaste decenniet har de institutionella villkoren blivit avsevärt gynnsammare än 
tidigare, framförallt genom omfattande avregleringar av viktiga marknader och lägre beskatt-
ning av intäkter, kapital och arbetskraft. Ett gynnsamt institutionellt klimat har gynnat handel 
mellan olika länder. Det går också att skönja ett tydligt uppsving i den entreprenöriella aktivi-
teten i Sverige under senare år.41

En trend i de ledande industriländerna går mot mindre enheter. I små, nya och snabbväxande 
företag betyder entreprenörskapet betydligt mer än tidigare. Samtidigt har Sverige långsiktigt 
haft en svag tillväxt relativt andra länder och få nya jobb skapas i det privata näringslivet, inte 
minst bland små och nystartade företag i Sverige.42

I handeln mellan olika länder har vanligen det institutionella klimatet en viktig funktion. Till-
iten speglar investerares vilja att investera. I den nu aktuella situationen mellan Ryssland och 
Ukraina syns detta tydligt. Även om Ryssland är militärt starka uppstår problemet att de får 
marknadskrafterna emot sig. Bland långsiktiga investerare uppstår en ökad skepticism baserad 
på rysk korruption och brist på rättssäkerhet. Nyinvesteringar från utländska företag i Ryss-
land har minskat kraftigt. Bristen på investeringar gör att det inte heller i prognoserna syns 
några tecken på återhämtning. Utländska företag som redan finns i Ryssland driver kanske 
verksamheten vidare, men många håller sig avvaktande. Utan nysatsningar blir det dock svårt 
att få i gång ekonomin, särskilt som utländska företags kunnande också bidrar till en nödvän-
dig modernisering.43

Tullar och andra regleringar skapar en grund för handel men kan även upplevas som hinder.
Mot denna bakgrund är det angeläget att identifiera de viktigaste institutionella förutsättning-
arna för entreprenörskap och företagstillväxt och hur olika villkor kan förväntas påverka före-
tag av olika storlek, ålder, kapitalintensitet och med olika branschtillhörighet och behov av 
entreprenörsinsatser.44 Faktorer som har identifierats är beskattningen av entreprenörs- och
arbetsinkomster, sparandet och riskkapitalförsörjningen, riskkapitalmarknadernas förutsätt-
ningar, lönebildningen, regleringar på arbetsmarknaden och den offentliga sektorns mono-
polisering av stora delar av produktionen45.

Avstånden till centralorterna har betydelse, inte minst att besluten tas i dessa orter. Orterna 
kan ses som nav och har en attraktionskraft för människor och företag. I centralortsteorin
visade Christaller att tätorters inbördes lägen, storlek och omland spelar roll. Inflytande på 
omlandet avtar enligt denna teori med avståndet från centralorten till konkurrerande omland, 
som bestäms av kringliggande orters dragningskraft. Christaller menade att varje tätort eller 
centralort har särskilda funktioner, exempelvis att förse människorna i ett kringliggande 
område med varor och tjänster som produceras i tätorten. Infrastruktur för transporter och 
kommunikationer är en viktig faktor för att kunna attrahera verksamheter som kan leverera 
livsmedel, kläder och tjänster. Centralorterna bildar ett hierarkiskt system vilket innebär att 
människor på mindre orter vänder sig till större orter för en viss typ av service.46

                                                           
41 Henrekson, M. 2001, Institutionella förutsättningar för entreprenörskap och företagstillväxt, s. 1-2,
http://swopec.hhs.se/hastef/papers/hastef0421.pdf?origin=publication_detail, hämtad 2014-03-23.
42 Henrekson, M. 2001, Institutionella förutsättningar för entreprenörskap och företagstillväxt, s. 1-2,
http://swopec.hhs.se/hastef/papers/hastef0421.pdf?origin=publication_detail, hämtad 2014-03-23.
43 DN.se, http://www.dn.se/ekonomi/johan-schuck-marknadens-dom-tuffare-an-sanktioner-mot-ryssland/,
hämtad 2014-03-25.
44 Henrekson, M. 2001, Institutionella förutsättningar för entreprenörskap och företagstillväxt, s. 1-2,
http://swopec.hhs.se/hastef/papers/hastef0421.pdf?origin=publication_detail, hämtad 2014-03-23.
45 Henrekson, M., 2001, Institutionella förutsättningar för entreprenörskap och företagstillväxt, s. 1-2,
http://swopec.hhs.se/hastef/papers/hastef0421.pdf?origin=publication_detail, hämtad 2014-03-23.
46 Christaller, W., 1933, Die zentralen Orten in Süddeutschland, Jena.
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Centralorterna med hög specialiseringsnivå ligger i centrum av det hexagonala omlandet, 
medan orter som erbjuder mindre service ligger i hörnen. Enligt Christaller är centralorts-
teorin en modell som illustrerar varför verkligheten ser ut som den gör och ett verktyg för 
regional och lokal planering. Centralortsteorin visar de mest optimala placeringarna för nya 
etableringar inom handel och service.47

Figur 2. Illustration av Christallers hexagonala system med 
centralorter – vad en gräns innebär för en perifer ort.48

Kortfattat kan man se två ytterligheter med en nationsgräns. En öppen gräns utan barriärer 
innebär inga störningar i det hexagonala systemet. En gräns som är helt stängd kan däremot 
innebära att en mindre ort i direkt anslutning till centralorten utestängs från dess service för 
att istället bli en perifer ort (orten och gränsen illustreras i Figur 2). Flera forskare49 anser att 
regioner kan beskrivas i form av ett centrum och flera perifera områden. Centrum och periferi 
och dess förhållande har även betydelse för kopplingen/avgränsningen mot andra regioner.

I sin forskning resonerar Olsson kring hur forskare som Abler tar upp arealskillnader som 
förutsättning för interaktion mellan geografiska enheter. Det antogs att större arealer innebär 
större naturtillgångar och fler inhemska råvaror att handla med och därmed större konkurrens-
kraft. Ullman har en annan utgångspunkt där han identifierar tre förutsättningar för interaktion 
mellan geografiska enheter: komplementaritet, mellanliggande hinder och transportmöj-
ligheter. Ullman menar att om inte dessa förutsättningar uppfylls så är det inte sannolikt att 
interaktion mellan geografiska enheter uppstår.50

                                                           
47 Christaller, W., 1933, Die zentralen Orten in Süddeutschland, Jena.
48 Christaller, W., 1933, Die zentralen Orten in Süddeutschland, Jena.
49 Bland annat Krugman och Webber, 2000.
50 Olsson, N., 2013, Interaktionsmöjligheterna och barriärerna inom Öresundsregionen, s. 10.
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4247075&fileOId=4247076, hämtad 2014-
04-07.
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Lorentzon tar i sin forskning upp att noderna binds samman av nätverk. Dessa nätverk består 
av fysiska nät, institutionella nät samt sociala och kulturella nät. Fysiska nät kan exempelvis 
vara god transportinfrastruktur, de institutionella näten binder samman noder av varor och 
tjänster medan sociala och kulturella nät förenar människor och miljöer.51

Två forskare som har studerat nationsgränsens betydelse för interaktion mellan geografiska 
enheter eller regioner är Perkman och Sum. De menar att nationsgränsen är ett framförhandlat 
element mellan respektive nationsmakter och respektive makteliter. Det är värt att diskutera 
dess betydelse för regional interaktion men också möjligheten att omförhandla den till förmån 
för ökad interaktion såsom handel och kommunikation.52

Forskning visar att nationsgränsen försvårar interaktion och mångfaldigar avståndsfriktionen 
genom exempelvis förtullningar, avgifter, tidsåtgång och svaga transport- och kommunika-
tionsmöjligheter53 54. En nationsgräns kan bli oöverkomlig. Gränsen mellan Nord- och Syd-
korea men även Berlinmuren som delade in staden i två delar är exempel på i princip block-
erade gränser.

Många länder, speciellt mindre utvecklade, vill begränsa utrikeshandeln genom tullar på varor 
från utlandet och därmed bli mer självförsörjande. När varorna blir dyrare för konsumenterna 
väljer dessa i högre grad att köpa inhemskt producerade varor. Förhoppningen är att hålla till-
baka importen och stärka utrikeshandeln men ofta också att skydda inhemska branscher som 
annars skulle få svårt att klara sig (till exempel jordbruket). Ett annat sätt att begränsa handel 
är genom kvoter, att en viss andel av konsumtionen måste vara tillverkad inom landet. Tullar 
eller administrativa regleringar innebär att konsumenternas välfärd minskar eftersom de priser 
de får betala för importen stiger. En del av konsumenternas förlust tillfaller de producenter 
som skyddas av tullen, medan en annan del tillfaller staten. Nettoeffekten är att ekonomin 
fungerar mindre effektivt. Varorna tillverkas nu av producenter som har högre kostnader än 
vad som blir fallet vid en fri handel.55

Politik som syftar till att med tullar eller administrativa regleringar av handeln skydda mot 
utländsk konkurrens kallas protektionism. En protektionistisk politik som stänger ute billigare 
utländska varor höjer levnadsomkostnaderna för konsumenterna. I vissa fall kan det under en 
övergångstid vara befogat att skydda branscher eller projekt under uppbyggnad, men oftast 
övervägare nackdelarna. En fri import är också ett effektivt medel att bekämpa monopol och 
karteller, som organiseras av inhemska producenter. Internationell handel, det vill säga handel 
över gränser, har visat sig vara en viktig del i det omvandlingstryck som pressar företagen att 
ständigt rationalisera och utveckla ny teknik.56

Lyckade investeringar och god tillväxt förutsätter att det finns incitament som lockar företag-
en att investera i nya projekt. För detta krävs tillväxtbefrämjande institutioner, att exempelvis 
lagstiftning och regelverk tillåter och stimulerar förnyelse och tillväxt. En viktig del i detta är 
fri handel, men även äganderätt, rättssäkerhet, tillit och frånvaro av korruption är viktiga ele-
ment i en institutionell ram för tillväxt.57

 

                                                           
51 Lorentzon, S. Working paper 2013:1, Västra Götalands konkurrenskraft i ett Skandinaviskt perspektiv, s. 5. 
52 Olsson, N., 2013, Interaktionsmöjligheterna och barriärerna inom Öresundsregionen, s. 6-10, http://lup.lub.
lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4247075&fileOId=4247076, hämtad 2014-04-07
53 jfr SOU, 1978:20; Ullman, 1956; Nijkamp, 1990; Perkmann & Sum, 2002.
54 Lorentzon, S. Working paper 2013:1, Västra Götalands konkurrenskraft i ett Skandinaviskt perspektiv, s. 5.
55 Eklund, K., 2007, Vår ekonomi, s. 152-153.
56 Eklund, K., 2007, Vår ekonomi, s. 154-155.
57 Eklund, K., 2007, Vår ekonomi, s. 219-221.
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Det är således många saker som samverkar, man talar om att den sociala infrastrukturen ska 
vara tillväxtbefrämjande. Gemensamt för de utvecklade länder som på senare år visat god 
produktivitetstillväxt är att de är öppna för en fri handel och internationella kapitalflöden
(vilket medför ett hårt konkurrenstryck).58

En förutsättning för god ekonomisk tillväxt i en region är att den har en stark attraktionskraft, 
att den kan skapa, locka till sig och behålla duktiga människor och kapital för investeringar – i
förhållande till andra regioner. En regions attraktionskraft förutsätter ett gott företagarklimat, 
ett bra utbildningssystem, skatter och institutioner som stimulerar arbete och investeringar 
samt goda kommunikationer. Existerande företag men även politiska instanser har här en 
viktig roll i att skapa förutsättningar för företagande och för utbyte mellan olika företag.59

2.3 Ekonomiska förutsättningar 
Ekonomiska förutsättningar förklarar praktiskt till exempel hur resurser fördelas, byter ägare, 
lagras, isoleras eller förädlas60. Ekonomiska förutsättningar kan avgränsas i tid (nutid och då-
tid) och rum (plats). Ekonomiska förutsättningar kan avgränsas funktionellt genom att delas in 
utifrån bransch, produkt och kapitalberoende. Ekonomiska förutsättningar kan även avgränsas 
geografiskt. Platsen är central för en gräns. Dynamiken i gränsregionen mellan Sverige och 
Norge bidrar till de ekonomiska förutsättningarna. Till exempel kan handel stimuleras eller 
begränsas genom att laborera med olika ekonomiska förutsättningar.

Skillnader i valutor, punktskatter, den allmänna prisnivån och konkurrensförhållande skapar
skillnader mellan länderna som i sin tur skapar ett köptryck åt någondera hållet. Vanligen 
jämförs de relativa inkomsterna med växlande valutakurser till handel över gränsen. Ökar köp 
av varor i grannlandet tyder detta på att de upplevs som billigare där. Prisskillnader uppstår 
inte bara beroende av olikheter i marknadsförutsättningar. De norska punktskatterna (kallas 
säravgifter på norska) på alkohol, tobak, jordbruksprodukter, livsmedel, kläder och socker är 
betydligt högre än motsvarande skatter i Sverige. På samma sätt som att prisskillnader kan 
skapa ökat köptryck kan arbetskraften flytta på sig om skillnaden i relativa inkomster är till-
räckligt stor.

McCann menar att alla ekonomiska fenomen utspelar sig inom en viss geografisk plats. En 
regional utveckling bygger på förståelse och relationen mellan plats och ekonomi. Ekonomi-
ska frågor relateras till att övervinna olika typer av avstånd, inte minst geografiska. Av detta 
följer att konkurrensförmågan delvis är beroende av geografi, att geografi spelar en viktig roll 
i att styra den ekonomiska utvecklingen.61

Den geografiska koncentrationen handlar om samspelet mellan tilltagande avkastning, trans-
portkostnader och efterfrågan. Producenterna vill koncentrera tillverkningen till en plats där 
marknaden är störst (tillräckliga stordriftsfördelar), där det finns en stor lokal efterfrågan då 
andra tillverkare etablerat sig vilket även minimerar transportkostnaderna.62 Gränshandel och 
varuflöden kommer att uppstå eller växa i samma ögonblick som det uppstår skillnader, detta 
då det är just olika typer av skillnader som skapar grunden för affärer över gränsen.

                                                           
58 Eklund, K., 2007, Vår ekonomi, s. 219-221.
59 Eklund, K., 2007, Vår ekonomi, s. 220 och 359.
60 Eklund, K., 2007, Vår ekonomi, s. 223.
61 McCann, P., 2001, Urban and Regional Economics. The Bath Press, Bath.
62 Krugman, P., Geografi och handel, s. 19 och 22-29.
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Skillnader i lönenivåer mellan länder är ett annat exempel på vad som kan uppstå när en 
nationsgräns skiljer två nationer åt. Högre lön i Norge attraherar arbetskraft från Sverige.
På samma vis kan lägre lönenivå i Sverige attrahera norska företagsetableringar.63

Forskning visar att gränsregioner har en strategisk roll för ekonomisk tillväxt vilket kan ses 
som motivet för det ökade intresset för gränsregioner. I områden med öppnare gränser har 
regioner fått allt större inflytande med ökad regional integration på arbetsmarknaden över 
nationsgränsen. Teorin som kan kopplas till gränsregioner är cross-border regions – CBR,
en teori som syftar till att förklara gränsdynamik. Flera forskare64 har utifrån ekonomiska 
förutsättningar pekat på att det finns tre ekonomiska dimensioner för att sortera CBR-integ-
ration: faktor- och konsumentmarknadens integration, produktion och specialisering och 
innovation.65

Faktor- och konsumentmarknadens integration kan ses som en process för att utöka och för-
ändra faktor- och konsumentmarknaden. Den syftar ofta till att integrera regionala arbets-
marknader där det handlar om harmonisering av skatte- och pensionsregler och även i övrigt 
underlätta pendling. Det handlar dock inte bara om att studera möjligheten att öka pendlingen 
utan också att belysa vilka som pendlar över en gräns och vilken typ av ny kunskap som före-
tag får tillgång till via ökad CBR-integration. Genom minskade transaktionskostnader och ge-
ografisk närhet förbättras företagens möjligheter till samarbeten med andra företag i regionen. 
Likväl är inte en geografisk närhet i sig tillräcklig för att samlokalisering ska uppstå i en 
region.66

Syftet är att uppnå så kallade agglomerationseffekter, positiva effekter till följd av mer kon-
centrerad lokalisering av företag, offentliga tjänster samt arbetskraft vilket möjliggör utnytt-
jande av stordriftsfördelar, ökad specialisering och kunskapsutbyte. Sådana effekter på ekono-
misk tillväxt kan uppstå i högt specialiserade och befolkningstäta områden.67

Innovation är den regionala dimension som relaterar till CBR-integration. Utveckling i en 
gränsregion genom innovation kan ses som den mest avancerade formen av integrations-
processer. Det handlar om den geografiska, funktionella, och sociala närheten och tätheten 
som krävs i kombination med ”rätt” komplementaritet i kunskaps- och kompetensstrukturer.68

2.4 Sociokulturella förutsättningar 
Med sociokulturella förutsättningar för tillväxt avses bland annat att språk, levnadsmönster, 
attityder och uppfattningar skiljer sig åt. Internationellt utbyte och samarbete bidrar till sociala 
och kulturella effekter som utvecklar båda länderna längs en landsgräns. De sociokulturella 
förutsättningarna belyses bland annat genom en studie om kulturella skillnader.

Forskningsresultat visar att olika kulturella skillnader kan spela roll för samarbetet mellan två 
länder som gränsar till varandra. Ett exempel på detta är att svenskar ofta vill försöka förstå, 
för att direkt därefter kunna ge förslag på lösningar. I andra länder dit Norge kan räknas hand-
lar det mer om att först bygga relationer, innan affärer överhuvudtaget diskuteras, detta då 
affärer enligt norska företagsledare handlar om att lita på varandra.69

                                                           
63 http://www.kuskprosjektet.org/om-prosjektet, hämtad 2014-04-10.
64 Winther och Lundqvist, 2006, samt Lundqvist och Trippl, 2013.
65 Henning, M., Lundquist, K-J. KUSK delrapport, Relatedness Fyrbodal – Østfold, 2014, s. 8.
66 Henning, M., Lundquist, K-J. KUSK delrapport, Relatedness Fyrbodal – Østfold, 2014, s. 8.
67 http://www.trafikverket.se/PageFiles/148646/V%C3%A4stl%C3%A4nken%20PM%20Samh%C3% 
A4llsekonomi_aug2012.pdf, Västlänken PM Samhällsekonomi, hämtad 2014-04-29.
68 Henning, M., Lundquist, K-J., KUSK delrapport, Relatedness Fyrbodal – Østfold, 2014, s. 8.
69 Norvald, E., 2011, Cultural differences in manufacturing industries Sweden – Norway, s. 15-16, hämtad 2014-
01-23.
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I en studie från 2011 visar Norvald att kulturella skillnader kan vara en tänkbar orsak till 
varför svenska och norska industriledare misslyckas med att kommunicera med varandra. 
Norvald pekar på skillnader i interpersonella egenskaper och hur beslut fattas och hur detta 
kan påverka processen. Den kanske största olikheten mellan svenskar och norrmän är skill-
naden i möteskultur, en ofta avgörande skillnad då möten ofta är den viktigaste arenan för 
beslutsfattandet på alla nivåer. I förhandlingar mellan kunder och leverantörer är det centralt 
att det finns en ömsesidig förståelse och kunskap om motpartens tankesätt och möteskultur.70

Svenska och norska företag är organiserade på likartat sätt, men däremot har norrmän gene-
rellt sett en lägre respekt för chefer än vad svenskar har. På den norska sidan tas fler beslut 
med kort framförhållning, beslut som i Sverige tillåts ta mer tid, vilket också gör att svenskar 
är mer lojala mot besluten. I Norge är intresset större av att tillfredsställa kollegor än de över-
ordnade. I Norge anses att beslut bör tas av den som är närmast problemet, vilket tydliggörs 
av det norska uttrycket "den som har skon på vet var den klämmer”. Kopplat mot önskan om 
snabba beslut finns också det norska uttrycket "det är lättare att få förlåtelse än tillåtelse”.71

Svenskar förbereder sig ofta ytterst noga inför möten med nya kunder från Asien, men inser 
inte vikten av detta vid möte med kunder från sina närmaste grannländer. Den geografiska 
närheten och andra likheter som exempelvis språk leder till förbistringar, som kan innebära 
att en process avslutas utan att någon kan förklara vad som gick snett.72

Det är tydligt att interpersonella skillnader mellan grannländer kan påverka en i övrigt bra 
process på grund av kulturella skillnader, dels i form av brist på förståelse, dels i form av en 
avsaknad av kunskap om grannlandets kultur. Ett exempel som beskrivs är den misslyckade 
sammanslagningen av Telia och Telenor.73

Kulturen är på många sätt en del av förutsättningarna för att skapa tillväxt. En region är sällan 
bara en ekonomisk region som hålls samman av likartad ekonomisk struktur, utan lika ofta en 
kulturregion, ett område med gemensam kultur, tradition och språk. Det finns många olika 
interaktioner mellan de kulturella och de ekonomiska aspekterna i en region. 74

Den lokala kulturen hjälper till att forma ekonomin i regionen samtidigt som ekonomiska fak-
torer är ett dynamiskt element av genereringen av kultur och innovationsmöjligheter för en 
plats eller en region. Vidare är en region sällan enhetlig. Varje region innefattar skillnader, 
olikheter och avvikelser som hindrar oss från att tala om en region som en helhet. En region 
har en geografisk avgränsning där människor rör sig, genom arbetspendling, handel och fritid. 
Den regionala identiteten, den regionala värdekonstellationen och den externa miljön bör 
samspela systematiskt för att skapa långsiktiga förutsättningar. En region som lyckas integrera 
faktorerna har en god förutsättning för regional utveckling vilket innefattar skapandet av en 
unik konkurrenskraft och särskiljande kompetens.75

 

                                                           
70 Norvald, E., 2011, Cultural differences in manufacturing industries Sweden – Norway, s. 16, hämtad 2014-01-
23.
71 Norvald, E., 2011, Cultural differences in manufacturing industries Sweden – Norway, s. 16, hämtad 2014-01-
23.
72 Phillips-Martinsson, J., 1991, Swedes As Other See Them, s. 80-99.
73 Phillips-Martinsson, J., 1991, Swedes As Other See Them, s. 80-99.
74 Öresundsbrons ekonomiska och sociokulturella effekter, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:253/ 
FULLTEXT01.pdf, s. 19-20, hämtad 2014-03-23.
75 Öresundsbrons ekonomiska och sociokulturella effekter, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:253/ 
FULLTEXT01.pdf, s. 19-20, hämtad 2014-03-23.



Förutsättningar för tillväxt i en gränsregion Annika Daisley och Jan Kyrk 

  
Sidan 19 av 64 

De nordiska länderna har bra förutsättningar för gränssamarbeten. Mellan Sverige och Norge 
råder låga språkliga hinder till skillnad mot Sverige och Finland där språket utgör en barriär.
Lika viktig som språk är attityder hos befolkningen, att få den unga generationen att bo kvar 
och utveckla gränsregionen. En utflyttning innebär både att underlaget för framtida företagare 
och rekryteringsbasen för existerande företag minskar. Här kan företagen själva skapa kultu-
rella miljöer som attraherar, kanske inte ett enskilt företag men i en samverkan med kommu-
ner, region och andra organisationer och företag.
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3 Metod
I detta kapitel ges en beskrivning av tillvägagångssätt, där forsknings- och undersöknings-
ansats, faktainsamling, datainsamlingsmetod, kartläggning och arbetsprocess redovisas. 
Utöver detta redogörs också för uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet.

3.1 Forskningsansats
Analysen av befintlig sekundärdata präglas av ett positivistiskt förhållningssätt, vilket är ett 
naturvetenskapligt forskningsförfarande som förordar en mer verifierbar och objektiv syn på 
empiri. Enligt Patel och Davidsson ses positivismen nuförtiden oftast som en kvantitativ me-
tod med fokus på statistik och objektiv bedömning.76

3.2 Undersökningsansats
I denna undersökning ger de kvantitativa metoderna (undersökning baserad på siffror, tabeller 
med mera) en första utgångspunkt. Genom användandet av kvantitativa metoder skapas kvan-
tifierbara data. I nästa steg används även kvalitativa undersökningar, främst för att förstå hel-
heten och för att skapa en bredare och djupare kunskap om problemet.77

I uppsatsen är det förklaringen av ett visst fenomen (gränshinder) i relation till gränsöver-
skridande verksamhet som eftersträvas. Det finns en fördel i att kombinera kvantitativa och 
kvalitativa metoder, då de inte konkurrerar med varandra utan snarare ger ett kompletterande 
underlag.

3.2.1 Faktainsamling

Det finns flera källor gällande gränshinder, exempelvis officiell statistik, forskningsrapporter 
men även specifika undersökningar. Framtagen information har sammanställts, för att hitta 
mönster och samband, men också för att studera hur gränsregioner hanterar uppkomna gräns-
hinder.

3.2.2 Datainsamlingsmetod

Ansatsen är att formulera en modell med hjälp av de analyser som görs på insamlad empiri. 
Den övervägande delen av uppsatsen grundas på sekundärdata, där tidigare gjorda undersök-
ningar bildar en bas. 

Det är i denna undersökning inte någon brist på sekundärdata. Det finns en hel rad källor, så-
som databaser hos informationstjänster, undersökningar utförda av projektet Gränshinder för 
näringslivet och semistrukturerade samtalsintervjuer. Användandet av sekundärkällor ger för-
delar. Med begränsade resurser kan resultat fås fram på kortare tid genom att utnyttja existe-
rande information 

Framtagen sekundärdata innefattar även kvalitativa samtalsintervjuer, där inte endast svaret i 
sig är intressant, utan också hur den intervjuade svarar. Den grundläggande tanken med denna 
metod är att skapa en djupare förståelse för en fråga.

                                                           
76 Patel, R. & Davidsson, B., 1994, Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, andra upplagan. Studentlitteratur, Lund, s. 23-26.
77 Andersen, I., 1998, Den uppenbara verkligheten – Val av samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, 
Malmö, s. 31.
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3.2.3 Kartläggning via sekundärdata 

Syftet har varit att sekundärdata ska ge kunskap inom en rad områden för att förklara förut-
sättningar för tillväxt i en gränsregion. För detta används sekundärdata från externa aktörer 
som sammanställts. 

Regionala strategier som främjar gränsöverskridande aktivitet.

Undersökning i Norge och Västra Götaland samt Kommerskollegiums rapport har 
analyserats för att ge en bild av företagens utmaningar och svar på inom vilka områ-
den det existerar gränshinder78 79 80.

Informationstjänsternas databaser ger svar på hur näringslivets gränshinder hanteras. 

Västra Götalandsregionens utvecklingsstrategi har undersökts. Strategin sätter de långsiktiga 
ramarna för det regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland fram till 2020. I Norge har på 
motsvarande sätt Østfold fylkeskommunes regionala utvecklingsstrategi undersökts. Strategin 
används för att se om det finns en politisk vilja och uppdrag att arbeta över gränsen.

För att komplettera den regionala bilden studerades även hur en ansvarig handelsmyndighet, 
Kommerskollegium, ser på gränsfrågan i handeln med Norge ur ett nationellt perspektiv. 
Kommerskollegium är ”Sveriges myndighet för utrikeshandel, EUs inre marknad och han-
delspolitik”. Kommerskollegium arbetar för en fri öppen handel med klara spelregler, både 
inom och utanför EU.81 För att se att gränsfrågan är relevant för Kommerskollegium har 
sökningar gjorts bland publikationer och med nyckelord ”Norge” som sökobjekt. En viktig 
del i detta är att studera värdet och potentialen av svensk-norsk gränshandel.

Projektet "Gränshinder för näringslivet" är ett EU-projekt som har kartlagt och undersökt 
gränshinder mellan Sverige och Norge. Denna kartläggning gjordes för att undersöka närings-
livets gränshinder. Detta utifrån synpunkter att gränsen är en förutsättning för ökad tillväxt, 
stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet hos företagen. I projektet Gränshinder för närings-
livet har en webbenkät kartlagt hinder som företag i Västra Götaland och Norge har upplevt. 

Projektet har också genomfört semistrukturerade intervjuer, för att få mer djup i svaren och på 
så sätt skapa ökad kunskap. Tyngdpunkten i dessa intervjuer låg på att undersöka vilka gräns-
hinder näringslivet har kommit i kontakt med. Projektet sökte också svaret på hur gränshinder
bäst kan hanteras. Projektet vill identifiera stödbehov för gränshinderfrågor kopplat till när-
ingslivet i handeln mellan Sverige och Norge. Utifrån projektets behovsbild och resultat har 
detta sedan jämförts med hur de befintliga strukturerna idag hanterar gränshinder.

För att studera hur befintliga strukturer hanterar hinder mellan Sverige och Norge idag har 
Grensetjänsten undersökts. Grensetjänsten är ett gränsöverskridande samarbete mellan 
Sverige och Norge82 83. I Öresundsregionen finns ett motsvarande samarbete mellan Sverige 
och Danmark som kallas Øresunddirekt/Öresund business84.

 

                                                           
78 Rapporten ”Identifierade gränshinder mellan Sverige och Norge-Vad säger företagen i Västra Götaland, 
Värmland och Norge” 
79 Slutrapport - Radera vartenda gränshinder, Gränshinder för näringslivet, s. 12-13, hämtad 2014-05-09 
80 http://www.kommers.se/om-oss, hämtad 2014-05-15.
81 http://www.kommers.se/om-oss, hämtad 2014-03-13.
82 http://www.gtm.nu, hämtad 2014-01-22.
83 http://www.grensetjansten.no, (gtm.nu), hämtad 2014-01-22.
84 http://www.oresunddirekt.se, hämtad 2014-01-22.
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Förenklat kan det sägas att informationstjänsterna Grensetjänsten och Öresunddirekt (infor-
mation) tillsammans med Öresundskomiteen85 (gränshinder) har ett tvådelat uppdrag. I grun-
den ska de bistå med information och rådgivning för gränspendling vilket kan gälla både för 
arbetstagare och för arbetsgivare. De arbetar också med lösningsprocesser för gränshinder och
med att prioritera gränshinder som sedan förs vidare till exempelvis den nordiska nivån i 
gränshinderarbetet.86

När det gäller insamling av data från informationstjänsterna så är det registrerade gränshinder 
som studeras. Studien är av beskrivande karaktär som ska förklara hur gränshinder hanteras 
av två gränsaktörer. En förklarande studie hade inte kunnat genomföras utan att veta hur hin-
dren hanteras.87

Anledning till valet av Öresundsregionen som jämförelsepunkt är att den i många avseenden 
är jämförbar med Västra Götaland och Østfold. Ur ett svenskt perspektiv är det två starka och 
tillväxtdrivna regioner med storstadsstruktur blandad med landsbygd. På andra sidan gränsen 
finns dessutom två huvudstäder i nära anslutning (Köpenhamn och Oslo). 

Genom att jämföra två områden kan uppsatsen beskriva, analysera gränshinder och klassifi-
cera dessa. Klassindelningen har uppgiften att bestämma (analysera) om ett gränshinder till-
hör eller inte tillhör en given kategori. Uppsatsen ska karakterisera varje gränshinders utmär-
kande egenskaper genom idealtypsanalys. Idealtyperna kan inte sägas representera verklighet-
en utan är ”en extrembild av fenomenet” (gränshinder) och syftet är att förtydliga vissa egen-
skaper. Genom att jämföra idealtyperna kan en bild skapas av hur det arbetas med gränshinder 
gällande privatperson och företag.88

I analysschemat används kategorierna fri mobilitet privatperson, oklart vem, berör både pri-
vatperson och företag samt fri mobilitet företag. Tanken har varit att undersöka om Grense-
tjänsten och Öresundskomiteen arbetar med att driva gränshinder för både näringslivet och 
privatpersoner.

3.3 Uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet
För att operationalisera ett begrepp kan det prövas empiriskt genom att överföra den teore-
tiska modellen till empiriska iakttagelser. I detta sammanhang finns två centrala begrepp, 
validitet och reliabilitet, begrepp som båda är betydelsefulla för undersökningen.89

Med inre validitet avses överensstämmelsen mellan begrepp och de mätbara definitionerna 
av dem. Inre validiteten kan undersökas utan att samla in empiri. Yttre validitet är överens-
stämmelsen mellan det mätvärde som fås fram och verkligheten.90

Om validitet är det som avses att mäta så handlar reliabilitet om att ett mätinstrument ska ge 
rätt utslag. Mätinstrumentet kan vara en intervjuenkät eller något annat. Det är viktigt att säk-
erställa att oberoende av vem som undersöker eller vad som undersöks ska detta ge samma 
resultat, vilket även innefattar att olika metoder ska ge samma svar.91

 

                                                           
85 http://www.oresundskomiteen.org, hämtad 2014-04-20. 
86 http://www.norden.org/sv/norden-foer-dig/informationstjaenster, hämtad 2014-02-07.
87 Esaiasson, P & Oscarsson, H., 2010, Metodpraktikan, s. 37.
88 Esaiasson, P & Oscarsson, H., 2010, Metodpraktikan, s. 37.
89 Eriksson, T. & Wiedersheim-Paul, F., Att utreda, forska och rapportera, s. 58-60.
90 Eriksson, T. & Wiedersheim-Paul, F., Att utreda, forska och rapportera, s. 60.
91 Eriksson, T. & Wiedersheim-Paul, F., Att utreda, forska och rapportera, s. 60-61. 
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Det är grundläggande att mäta med tillräcklig precision (reliabilitet) men kanske ännu viktig-
are är att mäta rätt saker, det som har betydelse för frågans besvarande. Enkelt uttryckt kan 
validitet uttryckas som att undersöka det som ska undersökas, och inte något annat. I ambi-
tionen att hitta saker att mäta är det inte säkert att det som mäts har någon påverkan på förut-
sättningarna för tillväxt. För att säkerställa att olika fakta är korrekta har en rad olika sekun-
därdata studerats, där stora likheter mellan undersökningarna framkommit, vilket tyder på en 
hög reliabilitet. 

Sekundärdata finns och ska illustrera en bild av vad som är framtaget. Projektet Gränshinder 
för näringslivets rapport ”Radera vartenda gränshinder” ger en bakgrundsbild av problematik-
en med gränshinder. De framtagna resultaten från projektet Gränshinder för näringslivet visar 
motsvarande eller med varandra överensstämmande resultat som Kommerskollegium, vilket 
kan tolkas som en hög tillförlitlighet. Detta gäller i båda riktningar över gränsen, att faktiska 
och upplevda gränshinder existerar i båda länderna. 

Det finns idag ingen exakt bild av hur gränshinder mellan Sverige och Norge upplevs. För att 
ta fram primärdata av detta omfång behövs både resurser och tid. Uppsatsen ska klarlägga om 
gränshinder existerar eller ej. Ett nästa steg kan vara att ta fram en fördjupad studie om gräns-
hinder riktad mot exporterande företag som inte bygger på sekundärdata.
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4 Resultat
Detta kapitel inleds med en övergripande beskrivning av förutsättningarna för att skapa 
tillväxt. I tre olika avsnitt (4.2 – 4.4) redovisas därefter resultatet för institutionella, 
ekonomiska och sociokulturella förutsättningar för att öka tillväxten.

4.1 Förutsättningar för tillväxt 
Uppsatsens frågeställning är att förklara vilka förutsättningar som stödjer tillväxt i en gränsre-
gion och vad som hindrar företag och organisationer att verka över gränsen. En fundamental 
fråga är om det förekommer (eller upplevs förekomma) några gränshinder. Gränserna mellan 
de nordiska länderna är långa och om det förekommer gränshinder finns det skäl att tro att 
dessa kan leda till stora negativa effekter för de berörda länderna.

Figur 3. Karta över skandinaviska gränsregioner92.

Utbytet med Norge har ökat snabbt under de senaste decennierna. Under 2012 var Norge 
Sveriges största exportmarknad, med en export till ett värde av 120 miljarder. Samtidigt var 
Sverige Norges fjärde största exportmarknad, med en export till ett värde av 100 miljarder. 
Med petroleumprodukter borträknade är Sverige Norges största exportmarknad.93

 

                                                           
92 Löfgren, O., 2008, rapport ”European Urban and Regional Studiest”.
93 HUI 2011, SCB och SSB.
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För att öka utbytet och skapa en närmare samverkan mellan länderna är Västra Götalandsregi-
onens ambition att skapa en region med betydligt färre gränshinder. Centrala områden för 
samverkan är tillgänglighet, utbildning, forskning och utveckling, kultur, industriell utveck-
ling, vård och omsorg. De institutionella förutsättningarna för boende, arbete och handel 
mellan Sverige och Norge behöver förbättras och kvarvarande legala och mentala gränshinder 
rivas, samtidigt som planeringssamarbetet behöver öka.94

Det finns idag många existerande gränshinder och det interaktiva gränshinderarbetet gör att 
samtidigt som många gränshinder löses så uppkommer det samtidigt nya hinder som gör det
svårare att arbeta, studera eller driva verksamhet över landgränsen. Norge, tillsammans med 
Tyskland, är Sveriges viktigaste handelspartner, vilket gör det viktigt att ta gränshindren på 
allvar då även små och till synes enkla hinder kan få stora konsekvenser.95

Resultaten från en svensk företagsundersökning som genomfördes 2009 bland exporterande 
företag av Kommerskollegium visar att Norge hamnar på andra plats när svenska företag ran-
kar vilka länder som upplevs problematiska att handla med96.

Enligt projektet Gränshinder för näringslivet drabbas ofta små och medelstora företag. De har 
begränsade egna resurser och sällan upparbetade kanaler för att arbeta och göra affärer över 
gränsen, vilket påverkar export som i sin tur påverkar den önskade tillväxten negativt.97  

 
Figur 4. Upplevda svårighetsgrader kring att göra affärer med olika nordiska länder98.

Figur 4 visar att det finns faktorer som stärker påståendet att både upplevda (informella gräns-
hinder) och faktiska hinder (formella gränshinder) för gränshandel existerar. För att se om 
detta problem är enkel- eller dubbelriktat har frågan studerats även ur ett norskt perspektiv. 
Østfold fylkeskommune trycker i sitt handlingsprogram för internationellt samarbete på 
vikten av att norska och svenska beslutsfattare ska främja internationell handel99.

                                                           
94 Västra Götalandsregionen, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2020,
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/Naringsliv/ Program/ 
Tillvaxtarbete/Nyheter/Strategi-for-tillvaxt-och-utveckling-behandlad-pa-regionstyrelsen/, hämtad 2014-03-09.
95 Projekt Gränshinder för näringslivet, Rapport ”Identifierade gränshinder mellan Sverige och Norge”, s. 4, 
hämtad 2014-05-10.
96 http://www.kommers.se/publikationer/Rapporter/2013/Sveriges-handel-med-Norge, s. 6, hämtad 2014-01-26.
97 http://www.granskommitten.com/verksamhet/granshinder/granshinder-for-naringslivet, hämtad 2014-01-26.
98 Gränskommittén Østfold/Bohuslän-Dalsland, 2012, undersökning ”Internationella affärer med fokus på Norge 
tillsammans med Företagarna i Västra Götaland”.
99Østfold fylkeskommune, Østfold fylkeskommunes handlingsprogram for internasjonalt samarbeid 2012-
2015.pdf, hämtad 2014-02-09.
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4.2 Institutionella förutsättningar
Regelverk, standards, tullar och moms upplevs både av svenska och norska företag och orga-
nisationer som de största gränshindren. Kommerskollegiums utredning visar att tullar, tull-
procedurer100, momsregler och nationella tekniska regler förstärker gränsen mellan Sverige 
och Norge. Dessa institutionella regler begränsar även e-handel och den fria rörligheten för 
personer101.

Norge ingår inte i EU och därmed inte i dess tullunion vilket medför en tulladministration 
samt kostnader som inte uppstår vid in- och utförsel i andra länder inom EU102. Den geogra-
fiska närheten mellan Sverige och Norge gör att det är lätt att glömma denna ibland avgö-
rande skillnad för handeln och att det är två olika regelverk som måste följas. EES-avtalet 
underlättar visserligen handel men många företag upplever trots detta olika typer av gräns-
hinder.

Nordiska ministerrådet har fastslagit en definition av gränshinder enligt följande; "varje 
hinder som omöjliggör, försvårar eller begränsar människors möjligheter att verka över de 
nationella gränserna"103. Gränshinder omfattar antingen privatpersoners eller företags mobi-
litet att fritt jobba eller göra affärer över gränsen. Exempel på gränshinder kopplat till privat-
personer kan vara socialförsäkring, skattefrågor eller krångliga procedurer (som att skaffa 
skattekort i Norge). Socialförsäkring består av flera delområden: föräldraförsäkring och
bidrag till föräldrar, sjukförsäkring, A-kassan samt pensioner.104 105

När det gäller gränshinder kopplat till företag används områdena enligt Kommerskollegium 
rapport i handeln med Norge. Dessa omfattar tullar, tullprocedurer, momsregler, nationella 
tekniska regler, e-handel och fri rörlighet för personer. Förutom legala och tekniska regler 
kan även informationsbrist eller allmänt krångel utgöra gränshinder enligt rapporten.106

I uppsatsen har ett val gjorts att bryta ut den fria rörligheten för personer som kategori till att 
kopplas till privatperson. I verkligheten hänger dock denna gränshinderkategori, den fria rör-
ligheten för personer, samman med både privatperson och företag. På samma sätt som att det 
kan vara svårt för den enskilde att ta ”jobb över gränsen” innebär gränshinder en minskad 
möjlighet att ”få tillgång till rätt kompetens”, vilket visar att arbetskraftens rörlighet påverkar
företag.

 

                                                           
100http://www.tullverket.se/innehallao/t/tullproceduren/tullproceduren.4.16f02a5f13c9590d972c7.html, hämtad 
2014-05-01.
101 http://www.kommers.se/publikationer/Rapporter/2013/Sveriges-handel-med-Norge, s. 43, hämtad 2014-01-
24.
102 http://www.kommers.se/publikationer/Rapporter/2013/Sveriges-handel-med-Norge, s. 2-3, hämtad 2014-01-
24.
103 http://www.granskommitten.com/verksamhet/granshinder/granshinder-for-naringslivet/vad-ar-ett-
granshinder, hämtad, 2014-01-22
104 http://www.kommers.se/publikationer/Rapporter/2013/Sveriges-handel-med-Norge, s. 7-8, hämtad 2014-03-
18. 
105 http://www.regeringen.se/sb/d/14787, hämtad 2014-03-18.
106 http://www.kommers.se/publikationer/Rapporter/2013/Sveriges-handel-med-Norge, s. 7-8, hämtad 2014-03-
18. 
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I Tabell 5 respektive 6 visas kategorier av gränshinder som Grensetjänsten (Sverige-Norge)
respektive Öresundskomiteen (Sverige-Danmark) hanterat. 

Antal Procent

Privatperson 31 91 

Oklart Vem 0 0 

Berör både privatperson 
och företag 2 6 

Företag 1 3 

Summa 34 100 
Tabell 5. Grensetjänsten kategorisering av kategorier av gränshinder107.

Antal Procent

Privatperson 28 65 

Oklart Vem 4 9 

Berör både privatperson 
och företag 9 21 

Företag 2 5 

Summa 43 100 
Tabell 6. Öresundskomiteen kategorisering kategorier av gränshinder108.

I Tabell 7 respektive 8 visas en sammanställning av gränshinder som Grensetjänsten (Sverige-
Norge) respektive Öresundskomiteen (Sverige-Danmark) hanterat.

Privatperson Privatperson 
(%)

Företag Företag   
(%)

Olösta gränshinder 13 39,4 0 0 

Lösta gränshinder 16 48,5 0 0 

Avskrivna gränshinder 4 12,1 1 100 

Summa 33 100 1 100 
Tabell 7. Grensetjänstens hantering av gränshinder109.

Tabell 7 visar att Grensetjänsten inte löst ett enda gränshinder rörande företag, men däremot 
avskrivit ett hinder (som berör ansökan om Bygg-ID för utländska företag i Norge).110

                                                           
107 Sammanställning av hinder som Grensetjänsten (Sverige-Norge) hanterat, hämtad 2014-03-19.
108 Sammanställning av hinder som Öresundskomiteen (Sverige-Danmark) hanterat.
http://www.oresundskomiteen.org/granshinder-i-oresundsregionen, hämtad 2014-03-19.
109 Sammanställning av hinder som Grensetjänsten (Sverige-Norge) hanterat, hämtad 2014-03-19.
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Privatperson Privatperson 
(%)

Företag Företag   
(%)

Olösta 29 70,7 2 100 

Lösta gränshinder 12 29,3 0 0 

Summa 41 100 2 100 
Tabell 8. Öresundskomiteens hantering av gränshinder111.

Öresundskomiteen redovisar inte några avskrivna gränshinder på deras webbplats. Öresunds-
komiteens gränshinder kan därför inte jämföras rakt av med Grensetjänstens då vissa gräns-
hinder inte kvalificeras enligt Kommerskollegiums definition gällande gränshinder.

Vid en studie av hur dessa frågor hanterats mellan Sverige och Danmark framkommer stora 
likheter. Även om antalet lösta frågor för privatpersoner förhållandemässigt är något lägre så 
är det även här extremt få gränshinder som hanteras för företag. Tabell 8 visar också att inga 
gränshinder är lösta för företag.112

I en framtidsstrategi för 2020 fastställer Västra Götalandsregionen inte bara utveckling av 
generella perspektiv som en gemensam region, jämställdhet och integration utan även inter-
nationalisering. Strategin betonar betydelsen av att öka utbytet med andra länder och inne-
håller en tydlig prioritering av en ökad samverkan med Norge och Danmark. Visioner för 
framtiden binder även ihop Oslo och Köpenhamn, vilket skulle innebära att åtta miljoner 
invånare knyts samman till en storregion med helt nya möjligheter och utmaningar. Att riva 
gränshinder är ett av Västra Götalandsregionens prioriterade områden inom strategin. Västra 
Götalandsregionen pekar också på att det i en gränsregion finns en politisk vilja att verka över 
en gräns.113 Motsvarande strategi finns i Östfold fylkeskommune på den norska sidan med en
politisk vilja att verka över gränsen mot Sverige, främst mot Västra Götaland och Värmland. 

Figur 4 visar på stora skillnader i uppfattning mellan de skandinaviska länderna. Resultaten 
visar att Danmark och Finland i denna undersökning framstår som länder som är lätt att göra 
affärer med, till skillnad från Norge som tillsammans med Island uppfattas mer komplicerade
än motsvarande EU-länder.114

Kommerskollegiums rapport stärker bilden av att det upplevs som svårt att handla Norge.

”I vissa fall handlar det om en förväntansbild av att det borde vara lika enkelt som 
att handla med Danmark eller Finland, vilket gör att den administration som 
krävs för att korsa tullgränsen till Norge upplevs som omotiverad och krånglig.”

Rätt information ses som en nyckel för att ge företagen både rätt kunskap och rätt förvänt-
ningar för att på så vis undvika en del av gränshindren115.
 

                                                                                                                                                                                     
110 Sammanställning av hinder som Grensetjänsten (Sverige-Norge) hanterat, hämtad 2014-03-19.
111 Sammanställning av hinder som Öresundskomiteen (Sverige-Danmark) hanterat. 
http://www.oresundskomiteen.org/granshinder-i-oresundsregionen, hämtad 2014-03-19.
112 Sammanställning av hinder som Öresundskomiteen (Sverige-Danmark) hanterat, 
http://www.oresundskomiteen.org/granshinder-i-oresundsregionen, hämtad 2014-03-19.
113 Västra Götalandsregionen, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020, s. 3-8 och 30
hämtad 2014-04-28.
114 Gränskommittén Østfold/Bohuslän-Dalsland, 2012, undersökning ”Internationella affärer med fokus på 
Norge tillsammans med Företagarna i Västra Götaland”, hämtad 2014-04-28. 
115 Gränskommittén Østfold/Bohuslän-Dalsland, 2012, undersökning ”Internationella affärer med fokus på 
Norge tillsammans med Företagarna i Västra Götaland”, hämtad 2014-04-28.
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Den svenska undersökningen ”Internationella affärer med fokus på Norge” som genomförts
av Företagarna tillsammans med projektet Gränshinder för näringslivet visar att småföretag 
upplever flera gränshinder, i fallande skala tull och moms, därefter regelverk och standarder 
följt av bristen på information, se Figur 9.116

Figur 9. Upplevda gränshinder bland svenska företag117. 
 

Den norska undersökningen ”Internationella affärer med fokus på Sverige” genomförd av 
Bedriftsforbundet tillsammans med projektet Gränshinder för näringslivet visar stor likhet 
med den svenska undersökningen. De norska företagen upplever gränshinder inom samma 
områden som svenska företag, se Figur 10.118 119

Figur 10. Upplevda gränshinder bland norska företag120.

                                                           
116 Gränskommittén Østfold/Bohuslän-Dalsland, 2012, undersökning ”Internationella affärer med fokus på 
Norge tillsammans med Företagarna i Västra Götaland”, hämtad 2014-04-28.
117 Gränskommittén Østfold/Bohuslän-Dalsland, 2012, undersökning ”Internationella affärer med fokus på 
Norge tillsammans med Företagarna i Västra Götaland”, hämtad 2014-04-28.
118http://www.fyrbodal.se/download/18.4b0ee4ea135405c313b622/1364458299829/Slutligt+infrastruktur+yttran
de+maj+07.pdf, hämtad 2014-02-08.
119 Rapporten ”Identifierade gränshinder mellan Sverige och Norge-Vad säger företagen i Västra Götaland, 
Värmland och Norge”.
120 Rapporten ”Identifierade gränshinder mellan Sverige och Norge-Vad säger företagen i Västra Götaland, 
Värmland och Norge”.
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Över 100 inrapporterade hinder till projektet Gränshinder för näringslivet visar att de områden 
inom vilka svenska och norska företagare upplever de största gränshindren kan delas in i tre 
övergripande problemområden.

Figur 11. Grov fördelning av över 100 gränshinder för näringslivet121.

Figur 11 visar att det är tre typer av gränshinder (tullar och tullprocedurer, lagar och regler 
samt informationsbrist) som kan minska rörligheten och påverka företags möjlighet att göra 
affärer över gränsen. Småföretagare upplever att Norge och Island är mer komplicerade att 
göra affärer med än motsvarande EU-länder (vilket framgår av Figur 4). 

Projektet Gränshinder för näringslivets undersökning bekräftar att Norge är en viktig affärs-
partner för företag i Västra Götaland. Motsvarande norska undersökningen gav liknande 
resultat från norska företag som gör affärer med Sverige. 

Projektet Gränshinder för näringslivets undersökning bekräftar att småföretag upplever det 
som komplicerat att göra affärer med grannlandet. Nedanstående kommentarer från svenska 
och norska företagare belägger inte bara att gränshinder existerar utan också att det finns en 
bred flora av hinder och komplicerade procedurer som hindrar eller försvårar för företag att 
affärer göra över gränsen.122

”Vårt koncept kräver 24-timmarsservice, framme nästa dag. Till Norge tar det 
minst 3 dagar med tjockt brev. Alltså faller hela affärsidén!”

”Det största problemet är vår risk att bli drabbade av införselavgifter om 
mottagaren inte betalar i Norge! Katastrofregel!”

”Strul med tull och transporter.”

”Vi utför installationstjänster och det är ett stort problem att ta med verktyg in i 
Norge.”

 

                                                           
121 http://www.granskommitten.com/verksamhet/granshinder/granshinder-for-naringslivet/undersokning-om-
affarer-i-norge, hämtad 2014-02-15.
122 Slutrapport - Radera vartenda gränshinder, Gränshinder för näringslivet, s. 12-13, hämtad 2014-05-09.
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”Ingen kan gi et ordentlig svar på mva og tilatelser til utplassering av 
underholdningsmaskiner i Sverige.”

”Tänkte ha en ren säljare i Norge men insåg snabbt att med tull och moms där 
kunden får en faktura från mig och sedan ytterligare fakturor från tullverket 
inte gynnade affärerna.”

”Meget store kostnader for fortolling, gjør det umulig å kjøpe småordrer.”

”Hvorfor kan vi ikke fylle ut importdokumenter selv?”

”Tilbakeføring av moms på mindre utgifter som messedeltakelse, seminarer, 
opphold og slikt, koster ofte mer enn momsen!”

”Mva.-spørsmålene er for kompliserte, og det er vanskelig å få svar fra skattee-
taten. Samme spørsmål til ulike personer i skatteetaten kan også gi ulike svar. 
Og når vi og vår kunde i Norge går sammen om å stille spørsmål til skatteetaten, 
tar det 5-6 uker før de i det hele tatt tar i saken. Ikke bra!”

Projektet Gränshinder för näringslivet stärker den bild som framgår av ovanstående kommen-
tarer. Gränshinder utgör ett problem, där många företag pekar ut gränsen och gränspassagen 
som en företagsekonomisk belastning. Rådande tullprocedurer innebär svårigheter av olika 
slag. Ett exempel är företaget som anger att det är komplicerat med införsel av exempelvis 
anläggningsmaskiner eller verktyg över gränsen. För byggföretag försvåras verksamheten av 
att de nordiska ländernas byggregler och krav på byggprodukter skiljer sig åt, vilket försvårar 
byggföretagens möjlighet att bedriva verksamhet i flera nordiska länder.123

Momsfrågor är också en källa till problem. Att få tillbaka momsen vid mindre affärer kostar 
ibland mer än vad företaget får tillbaka. Företag upplever att det är komplicerat och svårt att 
förstå hur momsen ska hanteras för produkter som skickas till Norge för förädling och sedan 
skickas tillbaka till Sverige. Svenska företag med årsomsättning i sin norska verksamhet över-
stigande 50 000 norska kronor måste momsregistreras via ett momsombud, om inte företagen 
etablerar ett bolag i Norge. Norska konferensköpare avstår ofta från att lägga konferenser i 
Sverige på grund av svårtydda momsregler. Mindre företag har inte resurser att reda ut vad 
som gäller.124

Ett annat exempel är nordiska klädföretag som tillsammans protesterar mot de nya reglerna 
kring ursprungscertifikat för klädimport. Det som gör det komplicerat är att EU och Norge har 
två skilda avtal och att klädleveranser ofta mellanlandar i Sverige. Företagen väljer ofta att be-
tala tullavgifter för sina leveranser trots att man uppfyller kraven för att inte betala. Reglerna 
matchar således inte företagens logistik och beräknas kosta hundratals miljoner om året.125

Handeln mellan Sverige och Norge kräver mer administration för exporterande svenska 
företag. Tullproceduren omfattar exempelvis att export- och importdeklarationer måste 
upprättas, ursprungscertifikat för varor producerade inom EU behövs oftast och en så kallad 
ATA-Carnet är nödvändig för införsel av att kunna ta med yrkesutrustning utan att deponera 
moms vid gränsen126.

                                                           
123 Slutrapport Radera vartenda gränshinder, Gränshinder för näringslivet, s. 12-13 och 25, hämtad 2014-05-09.
124 Slutrapport Radera vartenda gränshinder, Gränshinder för näringslivet, s. 12-13 och 25, hämtad 2014-05-09.
125 Slutrapport Radera vartenda gränshinder, Gränshinder för näringslivet, s. 23, hämtad 2014-05-09.
126 http://www.kommers.se/publikationer/Rapporter/2013/Sveriges-handel-med-Norge, s. 2-3, hämtad 2014-01-
24.
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Projektet Gränshinder för näringslivet har tillfrågat ett antal personer med anknytning till 
gränshinderarbetet. Kommentarerna visar både på vikten i arbetet men också att frågorna tas
på allvar och att det görs framsteg.127

”Nordiskt samarbete är de outnyttjade möjligheternas samarbete. Om politikerna 
vill uppfylla visionen om ett gränslöst Norden måste de se till att gränshinder 
rivs och nya inte uppstår. Det krävs politiskt mod för att föra frågorna framåt. 
Den politiska styrningen måste bli starkare – och det nordiska samarbetet mer 
målinriktat för att nå bättre resultat. Mer handling – mindre prat!”

Ole Norrback
Ordförande Gränshinderforum

”Västra Götaland är ena hörnstenen i en fantastisk gränsregion där vi har alla 
möjligheter att öka tillväxten. Men det kräver att vi river gränshindren mellan 
Sverige och Norge, lär känna varandra och inkludera varandra i tankearbetet.”

Gert-Inge Andersson
Ordförande Regionstyrelsen, 
Västra Götalandsregionen

”Det gäller att visa främst de mindre företagen den potential som finns och möjlig-
het att expandera på en geografiskt nära marknad. Med rätt stöd och information 
kan Norge för många av företagen vara ett naturligt första steg ut i världen.”

Maria Derner, Företagarna

”For å videreutvikle handelen mellom våre land fremover – er det viktig at nærings-
organisasjoner og andre interessenter trekker i samme retning og presser på slik at 
våre lands politikere løser de identifiserte grensehindre.”

Lars-Erik Sletner
Bedriftsforbundet

”Vi har gjennom mange år samarbeidet godt i grenseregionen. Nå gjelder det å ta 
vare på erfaringene og den kunnskapen vi har fått for virkelig å utvikle vårt felles 
område, og skape flere jobber og mer handel mellom oss som gode naboer.”

Ole Haabeth
Fylkesordfører, Østfold

4.3 Ekonomiska förutsättningar
Skillnader i prisnivå mellan länder utgör en stor drivkraft för gränshandel. På lång sikt avgörs
prisskillnaden mellan länderna av respektive lands prisutveckling och förändringar i valuta-
kursen. På kort sikt, är valutakursförändringar mellan länder en bra indikator på incitamenten
för gränshandeln. För de norska turisterna utgör den förhållandevis stora prisskillnaden på 
dagligvaror den stora drivkraften till större inköp per resa.128

 

                                                           
127 Slutrapport Radera vartenda gränshinder, Gränshinder för näringslivet, s. 2-3, hämtad 2014-05-09. 
128 http://www.vgregion.se/upload/Regionutveckling/Publikationer/2012/1209-Rapport-Granshandel-2011.pdf, 
s. 3, 5 och 24, hämtad 2014-03-16.
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Från ett norskt perspektiv är priset inte den enda drivkraften för besök. Sverige är på många 
sätt ett populärt resmål där det finns saker att upptäcka som kanske inte alltid finns i Norge. 
Sverige är rikt på kulturhistoria och har flera spännande städer. I närområdet (Värmland, 
Dalsland och hela västkusten) finns stora orörda naturområden som alla via allemansrätten 
kan ta del av.

De viktigaste drivkrafterna för gränshandeln är upplevelse, utbud och pris. Över 50 procent av 
norrmännen åker mellan 10 och 30 mil, 18 procent över 30 mil. Gränshandelns omsättning 
första halvåret 2013 ökade med 18 procent i jämförelse med samma period under 2012.129

För en gränsregion kan gränshandel och övrig turism vara oproportionerligt stora, inte minst 
i en nationell jämförelse. Norska, finska och danska turister handlade totalt för 38 miljarder i
Sverige under 2011, varav dagligvaror för 20 miljarder och sällanköpsvaror för 18 miljarder. 
Norska turister handlade för 25 miljarder i Sverige, där gränskommunen Strömstad enskilt 
omsatte 9 miljarder (36 procent av norrmännens handel i Sverige). Den nordiska turismen har 
regionalt en stor inverkan på några regioner. Strömstad har flest nordiska turister med 3,6 
miljoner att jämföras med Stockholms län med 2,6 miljoner nordiska turister. Näst störst 
regionalt är Eda kommun i västra Värmland med 1,2 miljoner besök.130

Norge Finland Danmark Totalt

Stockholms län 0,3 1,8 0,4 2,5 

Skåne län 0,3 0,1 2,6 3,0 

Västra Götalands län 4,7 0 0,2 4,9 

Värmlands län 2,4 0 0 2,4 

Jämtlands län 1,3 0 0 1,3 

Norrbottens län 0,2 1,1 0 1,3 

Övriga län 1 0,2 0,7 1,9 

Län ej angivet 0,6 0 0 0,6 

Totalt 9,5 2,9 3,5 15,9 

Tabell 12. Miljoner nordiska turismbesök i Sverige per län och land år 2011131.

Norge ingår inte i EUs tullunion vilket medför tulladministration och kostnader som inte upp-
står vid handeln mellan länder inom EU. För företag kan det handla om att inte ha tillräckligt 
med kapital för att täcka deponering av moms vid gränspassagen, vilket försvårar handeln 
över gränserna för företag.132 133

 

                                                           
129 Verdens beste naboer.pdf. KUSK Seminarie 2014-03-21.
130 http://www.vgregion.se/upload/Regionutveckling/Publikationer/2012/1209-Rapport-Granshandel-2011.pdf, 
s. 3 och 24, hämtad 2014-03-16.
131 http://www.vgregion.se/grensestatistikk, hämtad 2014-03-23.
132 http://www.kommers.se/publikationer/Rapporter/2013/Sveriges-handel-med-Norge, s. 2-3, hämtad 2014-01-
24.
133 Slutrapport Radera vartenda gränshinder, Gränshinder för näringslivet, hämtad 2014-05-09.
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Företagarnas undersökning bekräftar att Norge är en viktig affärspartner i Västra Götaland. 
Av de svenska företagen gör 69 procent affärer med Norge vilket framgår av Figur 13.

Figur 13. Svenska företags affärer med Norge134.

Figur 14 visar att Sverige enligt projektet Gränshinder för näringslivets undersökning är 
en viktig marknad för norska företag. Av de norska företagen gör 65 procent affärer med 
Sverige. För många norska företag är Sverige det första steget in på EU-marknaden och nya 
internationella affärer.135

Figur 14. Norska företags affärer med Sverige136.

Ägandet av företag i grannlandet har betydelse. Norge har flest ägda företag i Sverige och 
antalet har mer än dubblerats på tio år. 2011 fanns drygt 2 200 norskägda företag i Sverige 
vilket kan jämföras med cirka 1 500 danska och 1 300 amerikanska företag. Motsvarande är 
Sverige det land med mest utlandskontrollerade företag i Norge, följt av Danmark och Stor-
britannien. 137 138

                                                           
134 http://www.granskommitten.com/verksamhet/granshinder/granshinder-for-naringslivet/undersokning-om-
affarer-i-norge, hämtad 2014-02-15.
135 Slutrapport Radera vartenda gränshinder, Gränshinder för näringslivet, hämtad 2014-05-09.
136 http://www.granskommitten.com/verksamhet/granshinder/granshinder-for-naringslivet/undersokning-om-
affarer-i-norge, hämtad 2014-02-15.
137 www.regionfakta.se, hämtad 2014-05-01.
138 http://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/utfono, hämtad 2014-05-09.
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4.4 Sociokulturella förutsättningar
Østfold och Fyrbodal är utpekade som cross border region (CBR)139. Västra 
Götalandregionen har delvis delegerat utvecklingsansvaret till delregionen Fyrbodal.140 I
Tabell 15 redovisas antalet arbetspendlare men också antalet norska arbetsställen och antalet 
norska anställda. 
För att visa på betydelsen av stora orter och för att motivera varför Västra Götaland valts 
som grafisk avgränsning redovisas här även Göteborg och Mölndal, som tillsammans utgör 
över 50 procent av de norska företagsetableringarna inom Västra Götaland.

Arbets-
pendlare

Norska 
arbetsställen

Norska 
anställda

Delregion Fyrbodal 3 190 212   2 898 

Västra Götaland 6 812 835 11 222 

Göteborg och Mölndal (del-
mängd av Västra Götaland) 1 823 451   5 722 

Tabell 15. Arbetspendling och norska företagsetableringar141.

Figur 9 och 10 visar att inte heller de sociokulturella förutsättningarna som språk, kultur eller
attityder påverkar i samma grad som de institutionella. Mellan Sverige och Norge finns låga 
språkbarriär i jämförelse mellan Sverige och Finland. En arena där sociokulturella fenomen
syns tydligt är inom idrottens värld, där attityder är vanliga och där nationalism får frodas. 
Inom handel syns relativt lite av detta, att exempelvis en svensk ska köra ”svenskt” eller 
”inhemskt”. Inom turism så finns det snarare en extra attraktion i att passera en landsgräns, 
om ens att bara att passera gränsen till ett grannland. Det skulle dock kunna vara så att vissa 
av de sociokulturella fenomenen glöms bort, eller inte syns lika tydligt som exempelvis 
institutionella förutsättningar.

I en forskningsstudie från 2011 visar Norvald att kulturella skillnader kan vara en tänkbar 
orsak till varför svenska och norska industriledare misslyckas med att kommunicera med 
varandra. Norvald pekar på skillnader i möteskultur, interpersonella egenskaper och hur 
beslut fattas kan påverka processen.142

                                                           
139 Perkman, M. Cross border regions in Europe, s. 15-16, hämtad 2014-03-23.
140 Perkman, M. Cross border regions in Europe, s. 15-16, hämtad 2014-03-23.
141 http://www.vgregion.se/grensestatistikk, hämtat 2014-03-12.
142 Norvald, E., 2011, Cultural differences in manufacturing industries Sweden – Norway, s. 15-16, hämtad 
2014-01-23.
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5 Analys
Detta kapitel inleds med en övergripande analys av förutsättningarna för att skapa tillväxt. 
Analysen är tänkt att spegla resultatet med utgångspunkt från den teoretiska referens-
ramen för att besvara uppsatsens frågeställning. Då uppsatsen syftar till att förklara 
förutsättningar för tillväxt i tre olika dimensioner analyseras institutionella, ekonomiska 
och sociokulturella förutsättningar för att öka tillväxten i tre olika avsnitt (5.2 – 5.4).

5.1 Förutsättningar för tillväxt
Uppsatsen förklarar förutsättningar för tillväxt genom tre olika dimensioner: institutionella, 
ekonomiska och sociokulturella. I analysen söks mönster (mening) med informationen men 
också samband av olika slag143.

Förutsättningarna för tillväxt omfattar många saker. Institutionella förutsättningar såväl som 
ekonomiska och sociokulturella förutsättningar kan påverka tillväxt för företag och organisa-
tioner som är verksamma vid en landsgräns. Utgångspunkten har varit att undersöka i vilken 
grad dessa förutsättningar (institutionella, ekonomiska och sociokulturella) påverkar tillväxten 
över en landsgräns.

Inom utrikeshandelsteorin beskrivs att länder gynnas av handel med varandra. Landsvis speci-
alisering av varor och tjänster leder till lägre priser än om gränshandel inte varit möjlig, sam-
tidigt som även mångfalden i utbudet av varor och tjänster ökar. Teorin utgår från att det inte 
finns några handelsrestriktioner eller gränshinder. Utöver detta har lokala marknaders storlek 
och täthet stor betydelse för konkurrensförmåga och tillväxt, ju större regioner desto större 
lokala hemmamarknader. Regioner är i högre grad bärare av konkurrensfördelar än nationer. 

En region som det södra gränsområdet mellan Sverige och Norge kan innehålla konkurrens-
fördelar jämfört med de båda länderna var för sig. Gränsområdet blir i praktiken en region i 
sig, men med en dynamik som förstärks genom gränsen. Gränsen kan leda till en högre till-
växt genom bland annat lägre priser och högre välfärd. Ett bra exempel är det köpcenter som 
planeras i Tanums kommun, mitt emellan Oslo och Göteborg.

Handelsutbytet med Norge har ökat i snabb takt, samtidigt som ländernas invånare möts och 
umgås i allt högre utsträckning. Norge är Sveriges största exportmarknad och Sverige är 
Norges fjärde största exportmarknad, med oljeexporten borträknad allra störst. Detta trots att 
det idag finns gränshinder som alla har det gemensamt att de gör det svårare att arbeta, studera 
eller driva verksamhet över landgränsen.

Projektet Gränshinder för näringslivets rapport har identifierat en lucka i lösningsprocessen 
att lösa gränshinder. Svenska myndigheter är nationella aktörer och har i huvudsak nationella 
uppdrag även om de har ett förenklingsuppdrag.144 I Norden finns flera goda strukturer för 
gränshinderarbetet när det gäller möjligheten för privatpersoner att flytta, pendla och studera 
över landsgränserna. Däremot finns fortfarande saker kvar att göra för att finna strukturerna 
för näringslivets gränshinder. Det finns en politisk vilja att lösa gränshinder men de flesta
svenska myndigheter saknar uppdraget att lösa hindren.145

 

                                                           
143 Eriksson, T. & Wiedersheim-Paul, F., Att utreda, forska och rapportera, s. 135.
144 Slutrapport, Radera vartenda gränshinder, projektet Gränshinder för näringslivet, s. 30, hämtad 2014-05-09.
145 Slutrapport Radera vartenda gränshinder, projektet Gränshinder för näringslivet, s. 30-34, hämtad 2014-05-
09. 
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Det görs således en hel del för att förenkla för de som jobbar i grannlandet, samtidigt som 
åtgärderna för att underlätta för företag att verka över samma landsgräns inte prioriteras i 
motsvarande utsträckning. Kanske beror detta på att det finns ett betydligt större politiskt 
tryck att hjälpa den enskilda människan jämfört med hjälp och stöd till ett företag eller en 
organisation. Detta hämmar dock båda ländernas möjligheter till tillväxt, vilket är allvarligt 
och något som bör hanteras bättre än i dag.

Gällande vilka förutsättningar som saknas för att uppnå tillväxt så är det främst gällande insti-
tutionella förutsättningar det brister, men även brist på sociokulturella förutsättningar kan or-
saka hinder och problem, vilket också framgår av Figur 16. De sociokulturella förutsättning-
arna kan vara ett komplext område, där en till synes låg språklig barriär ofta innebär att de 
bägge länderna framstår som i stort sett identiska. Tidigare forskning visar att det finns stora
skillnader mellan länderna, exempelvis gällande hur beslut tas, eller hur beslut uppfattas.

Figur 16. Illustration av positiv och negativ påverkan 
av olika förutsättningar för att uppnå tillväxt146.

 

                                                           
146 Figuren skapad av författarna av denna uppsats och kan ses som en mikroteori.
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Empiri visar att upplevda (informella) hinder förstärker de verkliga (formella) hindren, exem-
pelvis brist på kunskap, eller felaktig information. Kombinationen av hinder bildar en barriär
som är svår att ta sig igenom för företagen.147 Tidigare studier gjorda av Kommerskollegium 
bekräftar att information ses som en nyckel för att ge företagen både rätt kunskap och rätt 
förväntningar för att på så vis undvika en del av gränshindren.

De verkliga hindren måste också tas bort eller reduceras. För att detta ska bli verklighet krävs 
att myndigheter och andra berörda aktörer kan sätta sig in i hur näringslivet tolkar olika förhå-
llanden för att på ett framgångsrikt sätt kommunicera och informera företagare.148

Projektet Gränshinder för näringslivet visar att det ofta är de små och medelstora företagen 
som drabbas hårdast, företag som sällan har resurser att hantera gränshindersproblematiken. 
Resultaten visar att det finns stora skillnader i uppfattning kring enkelheten i att göra affärer 
mellan de skandinaviska länderna, där EU länderna Danmark och Finland framstår som 
länder som är betydligt enklare att bedriva handel med än handel med länder utanför EU, 
exempelvis Norge. Detta kan förklaras av att Norge inte ingår i EUs tullunion och att en 
tullgräns därför ska passeras. Det hjälper således inte att Norge ingår i EUs inre marknad.149

5.2 Institutionella förutsättningar
Med institutionella förutsättningar för tillväxt avses olika system för att samhället ska funge-
ra, som normer och regler. Institutioner skapar spelregler, en sorts förutsägbarhet. För företag 
som handlar över gränsen kan institutionella förutsättningar skapa nödvändig stabilitet. Mot-
satsen blir en gränshandel eller export/import fylld av osäkerhet och brist på information, kan-
ske (i alla fall i vissa länder) också en omfattande korruption. Tilliten speglar investerares vil-
ja att investera. En analys av de institutionella förutsättningarna försöker förklara varför en vi-
ss individ- eller företagsspecifik faktor kan få en annan kvantitativ effekt på företagstillväxten 
under andra yttre betingelser. Det finns goda skäl till att analysera de institutionella förutsätt-
ningarnas betydelse, kanske främst för att dessa nästan undantagslöst beslutas i den politiska 
världen, och genom detta är påverkbara genom den ekonomiska politiken.150

Även om de institutionella villkoren blivit gynnsammare än tidigare genom omfattande avre-
gleringar av viktiga marknader och lägre beskattning av intäkter, kapital och arbetskraft så 
finns det fortfarande hinder. Gränshinder existerar och är en påtaglig svårighet för handel över 
en gräns. Olikheter i regelverk av olika slag upplevs både av svenska och norska organisati-
oner och företag som stora gränshinder, som försvårar tillväxt i en gränsregion.

Tullar och andra regleringar skapar en grund för handel men kan även upplevas som hinder, 
vilket gör det viktigt att identifiera de viktigaste institutionella förutsättningarna för entrepre-
nörskap och företagstillväxt, men också att försöka förutspå hur olika villkor kan förväntas 
påverka företag och organisationer.

 

                                                           
147 Slutrapport Radera vartenda gränshinder, projektet Gränshinder för näringslivet, s. 14-15 och 24, hämtad 
2014-05-09. 
148 Slutrapport Radera vartenda gränshinder, projektet Gränshinder för näringslivet, s. 24, hämtad 2014-05-09. 
149 Slutrapport, Radera vartenda gränshinder projektet Gränshinder för näringslivet, s. 29, hämtad 2014-05-09. 
150 Henrekson, M. 2001, Institutionella förutsättningar för entreprenörskap och företagstillväxt, s. 1-2
http://swopec.hhs.se/hastef/papers/hastef0421.pdf?origin=publication_detail, hämtad 2014-03-23.
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Studier gjorda av Kommerskollegium visar att tullar, tullprocedurer, momsregler, nationella 
tekniska regler och e-handel hindrar svenska företagare att göra affärer över gränsen. Av em-
pirin framgår att såväl svenska som norska företagare upplever att de största gränshindren är 
tull och moms, följt av olikheter i regelverk och standarder.

Avståndets betydelse till en eller flera centralorter har betydelse, inte minst då beslut ofta tas i 
dessa orter. Orterna ses som nav och med en attraktionskraft för människor och företag, men 
också själva gränsen innebär en attraktionskraft, vilket också innefattar landet bortom gräns-
en. Med utgångspunkt i centralortsteorin så har varje centralort särskilda funktioner. I gräns-
landet mellan Sverige och Norge kan ofta den praktiska centralorten vara på ”fel” sida gräns-
en. Infrastruktur för transporter och kommunikationer är en viktig faktor för att kunna attra-
hera verksamheter som kan leverera livsmedel, kläder och tjänster. En fungerande infrastruk-
tur kan förse invånarna med varor och tjänster som produceras i centralorten. I begreppet 
fungerande infrastruktur läser vi också in väl fungerande och lättfattliga institutionella förut-
sättningar, som regler och tullar. 

I sammanställningen av Grensetjänstens gränshindersanalys (se även författarnas samman-
ställning i Bilaga 4) framgår fokuseringen på den enskilde gränspendlarens problem. Frågor 
kring arbetslöshet, sjukskrivning, föräldraledighet, deltidsarbete, pensioner och anställnings-
skatt tas omhand medan företagens gränshinder inte hanteras i samma omfattning. Av 34 
gränshinder som hanterats på senare tid berör endast ett av dessa företag, och det ärendet är 
avskrivet (se Figur 7). Denna olikhet i hanteringen mellan gränshinder för privatpersoner och 
för företag är likartad när vi studerade förhållandet mellan Sverige och Danmark, där en 
analys av empirin visar att inga gränshinder är lösta för företag.

Projektet Gränshinder för näringslivets slutrapport visar att det företag uppfattar som ett en-
skilt gränshinder ofta består av flera hinder. Dessa kombinationer av hinder behöver analy-
seras. Genom att kunna beskriva problematiken kan lösningsförslag tas fram, samtidigt som 
detta tydliggör vilka departement och myndigheter som kan behöva involveras.151  

Norge och Sverige har olika bakgrund, och olika förutsättningar. En skillnad kan kopplas till
den norska oljan, men även andra faktorer kan påverka. Forskning visar att nationsgränser 
försvårar interaktion och mångfaldigar avståndsfriktionen genom exempelvis förtullningar,
avgifter, tidsåtgång och svaga transport- och kommunikationsmöjligheter. Detta bekräftas 
också i resultatet från undersökningar genomförda av branschorganisationer i Sverige och 
Norge.

Framtagen empiri visar på stora skillnader i uppfattning mellan de skandinaviska länderna, 
där EU-länderna Danmark och Finland framstår lätta att göra affärer med, medan Norge och 
Island anses svårare. Detta stärker bilden av att handel inom EUs gränser och tullunion är 
eller upplevs som enklare att bedriva än handel utanför EU.152

                                                           
151 Slutrapport Radera vartenda gränshinder, projektet Gränshinder för näringslivet, s. 28, hämtad 2014-05-09. 
152 Slutrapport Radera vartenda gränshinder, projektet Gränshinder för näringslivet, s. 29, hämtad 2014-05-09.
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Kommerskollegiums rapport bekräftar att många av gränshindren förstoras av att det finns en 
förväntansbild av att handel med Norge borde vara lika enkel, eller till och med enklare, än 
handel med exempelvis Danmark och Finland. De empiriska undersökningarna bekräftar att 
svenska och norska småföretag upplever gränshinder inom samma områden. Tullar och moms 
verkar ha störst betydelse men också olikheter i regelverk och standarder samt informations-
bristen anges ofta som problem. Svenska småföretagare upplever att Norge och Island är mer 
komplicerade att göra affärer med än motsvarande EU-länder. Ur ett företagsekonomiskt per-
spektiv är det positivt om det går att reducera mängden gränshinder, färre hinder påverkar 
företagens förutsättningar att idka handel positivt.

5.3 Ekonomiska förutsättningar
Med ekonomiska förutsättningar för tillväxt avses hur resurser fördelas, byter ägare, lagras, 
isoleras eller förädlas. Den dynamik som finns i gränsregionen mellan Sverige och Norge bi-
drar till de ekonomiska förutsättningarna. Genom åren har skillnader i punktskatter, den all-
männa prisnivån och konkurrensförhållande skapat en gränsdynamik mellan länderna som i
sin tur skapat ett köptryck åt någondera hållet och påverkat privatpersoner och företag. Skill-
nader i prisnivå mellan länder utgör en stor drivkraft för gränshandel och varuflödet. Idag ut-
gör den stora prisskillnaden på dagligvaror en av de stora drivkrafterna för norska medborgare 
att resa till Sverige. Prisskillnader uppstår inte bara beroende av olikheter i marknadsförutsätt-
ningar. Politiska beslut har inneburit högre norska punktskatter på alkohol, tobak och socker i 
Norge än motsvarande skatter i Sverige.

Förutom priset är upplevelser och utbudet de viktigaste drivkrafterna för gränshandeln. Av-
ståndet har däremot begränsad betydelse vid turistbesök. Över 50 procent av norrmännen åker 
mellan 10 och 30 mil och hela 18 procent av norrmännen åker över 30 mil. Trots fallande 
norsk kronkurs ökade gränshandelns omsättning under första halvåret 2013 med 18 procent i
jämförelse med samma period under 2012 (norska kronan har under samma period gått ned 
med cirka 6,5 procent).153

Sambandet mellan institutionella förutsättningar och ekonomiska förutsättningarna kan hindra 
företags möjlighet att göra affärer över gränsen. EES-avtalet underlättar handeln mellan län-
derna men då varor som köps och säljs passerar EUs yttre gräns tillkommer tulladministration
och kostnader som inte uppstår vid handeln mellan länder inom EU.154

Projektet Gränshinder för näringslivet har uppmärksammat att näringslivets gränshinder 
betyder olika saker. Att passera EUs yttre gränser (exempelvis från Sverige till Norge) är inte 
samma sak som att passera EUs inre gränser (exempelvis från Sverige till Danmark). Mellan 
EU-länder handlar diskussionen ofta om tillgång till arbetskraft och personrörlighet, medan 
företagen som ska passera den yttre gränsen tydligare drabbas av gränshinder som hindrar 
affärerna.155 Den geografiska närheten mellan länderna innebär ofta att denna komplikation 
glöms bort eller negligeras.

 

                                                           
153 Verdens beste naboer.pdf, KUSK Seminarie 2014-03-21.
154 http://www.kommers.se/publikationer/Rapporter/2013/Sveriges-handel-med-Norge, s. 2-3, hämtad 2014-01-
24.
155 Slutrapport Radera vartenda gränshinder, projektet Gränshinder för näringslivet, s. 31, hämtad 2014-05-09. 



Förutsättningar för tillväxt i en gränsregion Annika Daisley och Jan Kyrk 

  
Sidan 41 av 64 

Utifrån teorier som lagts fram av McCann bygger en regional utveckling på förståelse och
relationen mellan plats och ekonomi. Ekonomiska frågor relateras till att övervinna olika 
typer av avstånd, inte minst geografiska och funktionella avstånd som skapas genom en gräns. 
Av detta följer att konkurrensförmågan delvis är beroende av geografi och avstånd, att geo-
grafi spelar en viktig roll i att styra den ekonomiska utvecklingen.156 Skillnader i lönenivåer 
mellan länderna attraherar arbetskraft från Sverige. På samma vis kan lägre lönenivå i Sverige 
attrahera norska företagsetableringar. 

Gränsregioner har en strategisk roll för ekonomisk tillväxt. I områden med öppnare gränser 
har regioner fått allt större inflytande vilket skapat ökad regional integration på arbetsmark-
naden över nationsgränsen. Tillväxtförutsättningarna belyses genom begreppet cross-border 
regions – CBR. Teorin förklarar gränsdynamik men också varför vissa gränsregioner är mer 
framgångsrika än andra, exempelvis Öresundsregionen.157 158 Ett annat begrepp är regionför-
storing, vari innefattas inte bara regioner inom ett land, utan också att skapa integration vid 
gränsregioner för att kunna skapa effektiv arbetsmarknad även över gränserna. 

Empirin visar att effekten på gränshandeln kopplat till de ekonomiska frågorna är påtaglig när 
det gäller privatpersoner som reser över gränsen för att handla. De ekonomiska hindren för 
företag såsom valutakurser eller inkomster verkar spela en mindre roll. Detta framgår av de
undersökningar varpå denna uppsats bygger. Även motsvarande resultat från Öresundsregion-
en pekar i samma riktning, att institutionella förutsättningar för tillväxt har större betydelse 
för företag än ekonomiska förutsättningar.

5.4 Sociokulturella förutsättningar
Med sociokulturella förutsättningar för tillväxt avses bland annat att språk, levnadsmönster, 
attityder och uppfattningar skiljer sig åt. Forskning visar att det finns mycket som talar för att 
internationellt utbyte och samarbete ger sociala och kulturella effekter som utvecklar båda 
länderna längs en landsgräns, och som kan skapa tillväxt.

Kulturella skillnader kan spela roll för samarbetet mellan två länder som gränsar till varandra. 
Sättet att göra affärer kan skilja sig mellan två länder som Sverige och Norge, två till synes 
snarlika länder med en kultur som framstår som likartad. Forskning visar att skillnaden i 
möteskultur och beslutsfattande kan påverka affärer mellan länder. Det finns tecken på att 
möteskultur men också beslutsfattande skiljer sig mellan länderna, men att detta inte verkar 
spela en avgörande (negativ) roll i affärer mellan Sverige och Norge. Historiskt finns dock 
exempel på motsatsen, exempelvis sammanslagningen av Telia och Telenor, där skillnader i 
attityder och möteskultur kan ha spelat en avgörande roll till att affären inte blev av.

Detta visar att skillnader och likheter på olika sidor av en gräns bör studeras för att förstå 
gränsregioners utmaningar, detta då de både utgör drivkraft och barriär för integration. 
Gällande drivkraft så bör perspektivet cross-border-integration användas, att synergier kan 
utvecklas genom att utnyttja skillnader eller likheter mellan regioner.

 

                                                           
156 McCann, P., 2001, Urban and Regional Economics, The Bath Press, Bath.
157 Henning, M., Lundquist, K-J. KUSK delrapport, Relatedness Fyrbodal – Østfold, 2014, s. 8.
158 Geografisk Tidsskrift, Danish Journal of Geography 106(1), http://rdgs.dk/djg/pdfs/106/1/09.pdf, s. 116-118, 
hämtad 2014-01-25.
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5.5 Sammanfattande analys – alla förutsättningar
Analysen visar att teorierna stämmer med verkligheten. Det finns ett stort antal identifierade 
gränshinder, och många orsaker till att gränshinder uppstår. Resultaten visar vilka förutsätt-
ningar som stödjer tillväxt i en gränsregion och vad som hindrar företag och organisationer 
att verka effektivt över gränsen.

Figur 17 visar en sammanställning av olika tillväxtförutsättningar.

Positivt (+) Negativt (–)

Institutionella 
förutsättningar

Det finns strukturer för att hantera 
gränshinder (främst inom vissa 
kategorier).

Politisk vilja främjar gränssam-
arbete.

Näringslivet svagt representerat 
bland lösta gränshinder.

EUs yttre gräns skapar gräns-
hinder.

Tullar, tullprocedurer, moms-
regler och nationella regler.

Ekonomiska 
förutsättningar

Prisskillnader och valutakurser 
främjar gränshandel.

Upplevelse och utbud främjar 
också gränshandel.

Löner påverkar integration.

Punktskatter (tullar) på bland 
annat alkohol, tobak, livsmedel, 
jordbruksprodukter och socker.

Sociokulturella 
förutsättningar

Låga språkbarriärer. Skillnader i möteskultur.

Skillnader i attityder.
Tabell 17. Sammanfattande bild av tillväxtförutsättningar.

Det är främst bland institutionella förutsättningar orsaker till gränshinder hittas, men av 
Tabell 17 framgår att det även behövs åtgärder för att skapa ekonomiska och sociokulturella 
förutsättningar för tillväxt.
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6 Slutsats
Uppsatsens syfte är att studera förutsättningar för tillväxt.  Teoretiskt och empiriskt kan 
det påvisas att dessa förutsättningar kan delas in i institutionella, ekonomiska och socio-
kulturella.

6.1 Grundläggande utgångspunkt
Uppsatsens syfte är att förklara förutsättningar för tillväxt. Teoretiskt och empiriskt kan det 
påvisas att dessa förutsättningar kan delas in i institutionella, ekonomiska och sociokulturella. 
Genom att ställa upp, jämföra och analysera går det att skapa mönster och finna samband. 
Slutsatserna bygger på uppsatsens alla delar, det vill säga bakgrund, problematisering, syfte, 
frågeställning, teoretisk bakgrund/referensram, metod, resultat, analyser och författarnas tolk-
ningar. Nationell handelsstatistik visar att handeln mellan Sverige och Norge är omfattande.
Länderna är varandras viktigaste exportmarknader (exklusive olja och gasprodukter i Norge),
detta trots gränshinder. Även små gränshinder kan påverka handelsstatistiken och det är av 
stor vikt att genom förenklingar och förtydliganden eliminera gränshindren som står i vägen 
för tillväxt och lönsamhet. Om detta kan lösas finns det i gränsregionen en unik möjlighet till 
utveckling, samtidigt som befolkningsutvecklingen skulle kunna förändras. Tillväxt kan ska-
pas genom bland annat förändrade rörelsemönster inom regionen och över gränsen.

6.2 Förutsättningar för tillväxt
Gränshinder utgör en begränsande faktor för att skapa förutsättningar för tillväxt. Det som 
framkommit gällande gränshinder kan summeras i följande förkortade punkter.

Det finns gränshinder.

Det finns en lucka i strukturerna.

Det finns skäl att undanröja olika typer av gränshinder (pengar, politik, politisk vilja).

En hel del av tillväxtmöjligheterna ligger geografiskt nära gränsen, där det finns omfattande 
kommersiella potentialer för lokalbefolkningen och för de som vill flytta dit. Det gäller att 
kunna tydliggöra denna möjlighet, att få den yngre generationen att stanna kvar och andra att 
flytta till gränsregionen. 

En region med stark attraktionskraft krävs för att locka till sig och behålla duktiga människor 
och kapital för investeringar. Med ett bra utbildningssystem, ett gott klimat för företagen och 
skatter och institutioner i övrigt som stimulerar arbete och investeringar kan en region nå 
långt. 

Med närheten till ett land som Norge med en god ekonomi kan gränsområdet mellan Sverige 
och Norge ses som ett område med möjligheter till kommersiell framgång. Kanske kan en del 
av detta födas genom marknadsstrategiska handlingar, likt den planerade satsningen på ett 
stort köpcentrum i Tanums kommun. Haparanda som lockade IKEA till orten är ett bra exem-
pel på en ort som lyckats med en symbolhandling som gett eko över hela Norden.

Förutsättningarna för tillväxt bygger dock på att vissa saker hanteras. Sverige och Norge har 
bra förutsättningar för gränssamarbete, inte minst grundat i en mångårig och nära relation med 
låga språkliga hinder. Attityderna är till synes likartade, men skiljer sig åt vid närmare gransk-
ning. 
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I jämförelse med handeln mellan Sverige och Norge så framstår handeln mellan Sverige och 
Danmark som enklare. Däremot finns bristen på jämvikt mellan hantering av privatpersoners 
och företags gränshinder på i stort sett likartat sätt. Projektet Gränshinder för näringslivet har 
uppmärksammat att näringslivets gränshinder betyder olika saker. Mellan EU-länder handlar 
diskussionen ofta om tillgång till arbetskraft och personrörlighet. Företag som ska passera den 
yttre gränsen (gränsen mot Norge) drabbas av gränshinder som exempelvis tullprocedurer och 
momshantering. Detta drabbar dessutom små och medelstora företag hårdare på grund av de-
ras mera begränsade resurser.159

Gränshinder för företagens handel mellan Sverige och Norge existerar i båda riktningarna, 
problemen är i stort sett identiska. Det finns en ”lucka” i strukturen längs en landsgräns. 
Näringslivets frågor och problem när det gäller handel över en gräns måste prioriteras. Det 
saknas idag en fungerande process för att hantera och lösa gränshinder för näringslivet. Det 
nordiska gränshinderarbetet har av tradition fokuserat på medborgarna, alltmedan gränshinder 
för näringslivet inte prioriterats lika högt.160

Det saknas en kvantifiering av vad Sverige och Norge skulle vinna på att lösa olika hinder,
vilket innebär att ingen ens undersökt incitamentet för att övervinna dagens problem. Infor-
mation och utbildning är en viktig del för att lösa och förenkla gränspassager. Gränshinder 
som inte har sin grund i informationsbrist måste hanteras på myndighetsnivå då det ofta är 
olikheter i lagar och regler som utgör gränshinder. Myndigheterna är dock nationella aktörer 
med i huvudsak nationella uppdrag, visserligen formell ägare av gränshindret men de saknar 
mandatet att lösa frågan. Myndigheternas roll kring gränshinder behöver därför både förtyd-
ligas och formaliseras. För detta krävs en stark politisk styrning, inte bara i respektive land 
utan mellan länderna. Frågor kring företagens gränshinder måste således prioriteras och få 
långsiktiga, tydliga processer och strukturer som sträcker sig från regional till nordisk nivå. 
Detta är en förutsättning för tillväxt i gränsregionerna.161

6.3 En fungerande marknad skapar tillväxt
Om handel mellan två länder underlättas öppnas möjligheter för tillväxt. Om varje land kan 
specialisera sig kan stordriftsfördelar uppnås vilket leder till lägre varupriser och en större 
mångfald i varuutbud än om gränshandeln inte fungerar särskilt väl. Ur ett företagsekonom-
iskt perspektiv är det positivt om det går att reducera mängden gränshinder. Om förekomsten 
av gränshinder kan reduceras minskar transaktionskostnaderna, vilket leder till att utbytet av 
varor och tjänster ökar. Detta innebär att den totala välfärden kommer att öka i bägge länder-
na, således finns det två vinnare på en väl fungerande gränshandel. 

Lokala marknaders omfattning som storlek och täthet har stor betydelse för konkurrensförmå-
ga och tillväxt. Ju större regioner desto större lokala hemmamarknader. Regioner är i högre 
grad än nationer bärare av konkurrensfördelar, vilket blir extra tydligt i en gränsregion som 
består av delar av de bägge länderna. Detta är grunden, men det förutsätter en fungerande 
marknad, där hinder kan övervinnas av marknadens parter.

 

                                                           
159 Slutrapport, projektet Gränshinder för näringslivet, s. 31, hämtad 2014-05-09. 
160 Slutrapport, projektet Gränshinder för näringslivet, s. 31, hämtad 2014-05-09. 
161 Slutrapport, projektet Gränshinder för näringslivet, s. 30, hämtad 2014-05-09. 
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6.4 Förenklad handel är nyckeln
Uppsatsen visar följande:

Förändrade rörelsemönstret över gränser kan ge tillväxt, utveckling, och regionför-
storing och på så sätt påverka den ekonomiska tillväxten positivt.

Medlet för att skapa utveckling och tillväxt är att utnyttja potentialen och skillnaderna 
från två olika samhällssystem. 

En förbättrad tillväxt kan skapas genom ökad handel, vilket innebär att åtgärder bör 
vidtas för att eliminera olika typer av gränshinder162.

En del av gränshindersproblematiken skulle kunna underlättas genom förbättrad och utökad 
information till företagen. Med rätt kunskap och rätt förväntningar kanske en del av gräns-
hindren kan undvikas. För att uppnå detta krävs dock en tydlig förändring gällande fokuse-
ringen på hur man tar hand om gränshinder. Idag är det fokus på att lösa gränshinder för 
privatperson i jämförelse med att lösa gränshinder för företag.

                                                           
162 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2005/ar_regionforstoring_%20hallbar.pdf, hämtad 
2014-02-08.
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7 Förslag till fortsatta studier (tillämpningar)
I detta kapitel ges förslag på möjliga framtida studier, grundat på resultat som framkommit 
i denna uppsats.

7.1 Fokusering – hitta prioriterade områden 
Det finns både faktiska och upplevda gränshinder, vilket stärks av flera, av varandra oberoen-
de, undersökningar. Gränshinder finns och upplevs dessutom på båda sidor om gränsen, det 
vill säga i både Sverige och Norge.

Avskaffandet av gränshinder är ett högt prioriterat område. En lösning förväntas ge det nordi-
ska samarbetet en högre legitimitet. När nya lagar förbereds bör det vara självklart att jämföra 
med andra nordiska länders motsvarande lagstiftning för att undvika onödiga skillnader.163

Som tidigare visats är det främst inom de institutionella förutsättningarna som det finns för-
bättringsmöjligheter. Regler, tull och tullprocedurer måste förbättras och förenklas. Även
kulturella skillnader kan vara en tänkbar orsak till varför svenska och norska företagsledare,
affärsmän eller andra misslyckas med att kommunicera med varandra. Skillnader i mötes-
kultur, interpersonella egenskaper och hur beslut fattas kan påverka processen. De kulturella 
skillnaderna kan ibland vara dolda, de finns där men uppmärksammas inte.

Uppsatsen har identifierat att det finns gränshinder. Ett nästa steg kan vara att ta fram en för-
djupad studie om gränshinder riktad mot exporterande företag som inte bygger på sekundär-
data. För att ta fram primärdata av detta omfång behövs både resurser och tid. 

                                                           
163 Nordisk Tidskrift 1/2007,s.72 http://www.letterstedtska.org/NT1-07.pdf, hämtad 2014-01-25.
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8 Reflektioner kring själva uppsatsarbetet
Under arbetet med denna uppsats har kunskapsnivån hos författarna ökat väsentligt, dels om 
på vilket sätt gränshinder kan påverka förutsättningarna för tillväxt i en gränsregion, dels hur 
man på bästa sätt bör genomföra själva uppsatsarbetet. Från ett läge med omfattande mängder 
med information men bristande struktur har prioriteringar fått göras, för att endast ta med det 
som är väsentligt och tillför grundfrågan något. 

Att dela in frågan i tre olika dimensioner (institutionella, ekonomiska och sociokulturella för-
utsättningar), som alla påverkar tillväxt för företag och organisationer fast på olika sätt och i 
olika grad, har visat sig vara ett bra angreppsätt som gett en tydligare struktur.

Det finns en hel del lärdomar att dra av uppsatsarbetet. Det finns också saker att fundera över. 
Uppsatsens resultat bygger på sekundärdata. Detta gäller även de kvalitativa intervjuerna. I
det senare fallet finns en risk för personligt tyckande från den som intervjuas, att sekundärdata 
består av åsikter istället för fakta. Det som talar emot detta är att samtliga undersökningsresul-
tat som har framkommit stärker bilden och pekar i en och samma riktning.

Arbetet förutspåddes bli tidskrävande, vilket också blev fallet. Genom en tidig start med ett 
likartat arbetssätt över tid har en jämn arbetsmängd under hela arbetet kunnat uppnås. Troligt-
vis skulle en mera detaljerad tidplan bidragit till en ännu tydligare arbetsprocess.
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Bilagor

Bilaga 1 – Fakta om gränsregionen
Gränsen mellan Sverige och Norge är generellt sett glesbefolkad. I söder omfattas gränstrak-
ten mellan Sverige och Norge av Østfold fylke och Västra Götalands län. Norr om Østfold 
finns det mera tätbefolkade området kring Oslo, vilket på den svenska sidan motsvaras av 
Göteborgsområdet. Om man ser det ur ett nationellt svenskt samt västsvensk perspektiv är 
gränstrakterna mot Norge perifert lokaliserade. Även ur ett EU-perspektiv ligger dessa trakter 
perifert. Ökad konkurrenskraft i perifera regioner är en av målsättningarna inom EU164.

Figur 18. Svinesund är den största gränsövergången mellan Sverige och Norge165.

Den norska gränsregionen befolkning ökar snabbare än i övriga Norge, vilket förklaras av 
närheten till Oslo-Akershus166. Befolkningstillväxten i den svenska gränsregionen varierar 
stort mellan kommunerna i Västra Götaland. Det är en stark tillväxt i Göteborgsregionen. 
Prognosen visar en utveckling mot en koncentration av befolkningen till de större kommu-
nerna.167

                                                           
164 ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/cohesion3/cohesion3_part1_terr_sv.pdf, 
hämtad 2014-02-14.
165 http://www.kuskprosjektet.org/?rapport=tittel, hämtad 2014-02-08.
166 http://www.kuskprosjektet.org/?rapport=tittel, hämtad 2014-02-08.
167 http://www.vgregion.se/upload/Regionutveckling/Publikationer/2013/1306kortrapport_befolkningsprognos_
2013.pdf, hämtad 2014-02-20.
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Grundfakta
Några fakta kring Østfold och Västra Götaland:

Det bor ungefär 2,8 miljoner människor i det 300 km långa området mellan Göteborg 
och Oslo (Västra Götaland, Østfold, Akerhus och Oslo)168.

Statistik visar att norrmän och svenskar har samma utbildningsgrad, med en andel med 
minst två års eftergymnasial utbildning på cirka 25 procent i båda länderna169.

Arbetslösheten i Sverige och i Västra Götaland är i stort sett identisk (cirka 7,5 pro-
cent) relaterat till befolkningen 16-64 år, att jämföra med Fyrbodal som har en arbets-
löshet på cirka 9 procent170. En orsak till Fyrbodals siffra är den rådande lågkonjunk-
turen och en geografisk koncentration till vissa branscher. Trollhättans och Åmåls 
historiska beroende av fordonsindustrin ger också regionens högsta arbetslöshet (båda 
över 11 procent). Dessa städers motsats är Strömstad (under 4 procent) som drar nytta 
av gränshandel och turism.171 Motsvarande arbetslöshet i Norge är 3,5 procent (2009).

På den svenska sidan är det flera olika näringar som är aktuella, exempelvis jordbruk 
och fiske men också gränsrelaterat näringsliv med fokus på handel, turism- och 
besöksnäring. I Fyrstadsområdet (Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil) 
finns teknikorienterade industrier. I Dalsland finns skogsråvarubaserad industri samt 
teknikbaserad industri genom närheten till Fyrstad.172 Även på den norska sidan är 
gränshandel en viktig näring, kombinerat med tillverkningsindustri. Østfold är Norges 
femte största exportfylke, och mer än 70 procent av det som produceras exporteras 
vilket motsvarar 7 procent av Norges totala industriproduktion. 173.

En numera moderniserad Europaväg (E6) löper genom det natursköna området mellan 
Oslo och Göteborg vilket gör det lockande för nya företag att etablera sig. Europa-
vägen är Norges länk till kontinenten. I öst-västlig riktning är vägförbindelserna av 
sämre kvalitet. Järnvägsförbindelserna mellan länderna är omoderna med långa res-
tider. Flygförbindelser finns förutom via Gardemoen och Landvetter också i Rygge, 
Trollhättan och Säve (Göteborg City Airport) vilket skapar möjligheter till nationella 
och internationella kontakter.174

I gränsregionen mellan Østfold och Västra Götaland (Delregion Fyrbodal) finns den 
största rörligheten längs landsgränsen175. Från Norge reser man till Sverige för rekrea-
tion och fritid, i motsatt riktning är ofta behovet av arbete det vanligaste skälet till 
resan176. Från 2001 till 2007 har pendlingen över landsgräns i stort sett fördubblats. 
Detta syns dock inte i den nationella statistiken då den inte innefattar pendling mellan 
länder.177

                                                           
168 http://www.statnord.org., hämtad 2014-01-26.
169 Rapporten Gränslöst arbete – gränslös fritid, s. 12.  
170 På riksnivå mäts arbetslösheten även som andel av arbetskraften och blir då 9,3 procent enligt 
Arbetsförmedlingen. Artikel i GP 2014-04-16.
171 Delregionen Fyrbodal består av 14 kommuner där bland annat Trollhättan, Åmål och Strömstad ingår.
172 Rapporten Gränslöst arbete – gränslös fritid, s. 19.
173 Foldern En livskraftig gränsregion, Gränskommittén och Rapporten Gränslöst arbete – gränslös fritid, s 19.
174 Lorentzon, S., 2006, Västra Götaland och Östfold – gränsland i omvandling, Occational Paper 2006:4, s 3, 
http://www.fyrstadsflyget.se/, www.goteborgcityairport.se, hämtad 2014-02-14. 
175 Dessa är i Sverige 1427 Sotenäs, 1430 Munkedal, 1435 Tanum, 1438 Dals-Ed, 1439 Färgelanda, 1460 
Bengtsfors, 1461 Mellerud, 1484 Lysekil, 1485 Uddevalla, 1486 Strömstad, 1487 Vänersborg, 1488 Trollhättan, 
1492 Åmål och 1421Orust samt i Norge 0101 Halden, 0104 Moss, 0105 Sarpsborg, 0106 Fredrikstad, 0111 
Hvaler, 0128 Rakkestad, 0135 Råde, 0136 Rygge och 0118 Aremark.
176 Rapporten Gränslöst arbete – gränslös fritid, s. 4 och 8.
177 http://www.statnord.org, hämtad 2014-01-26.
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Ekonomiskt utbyte
Under 2012 var Norge Sveriges största exportmarknad. Sverige exporterade varor till ett 
värde av 120 miljarder. Motsvarande var Sverige Norges fjärde största exportmarknad och 
Norge exporterade varor till ett värde av 100 miljarder. Om man räknar bort export rörande 
petroleumprodukter är Sverige Norges största exportmarknad. 

Förutom detta kan nämnas att norska medborgare årligen handlar för närmare 25 miljarder i 
Sverige, vilket fördelas enligt följande:

10,9 miljarder i västra Götaland (varav Strömstad enskilt står för 8,8 miljarder)

5,7 miljarder i Värmland

Övriga Sverige = 8,1 miljarder.178

Transportutbyte
Svinesund, Eda och Hån – är de största gränsövergångarna mellan Sverige och Norge – där 
Svinesundsbron står för ca 70 procent av trafiken. Totalt passerar 9 miljoner bilar och 1,1 
miljoner lastbilar årligen. 55 000 svenskar pendlar dagligen eller mera sällan till Norge, och 
har följaktligen sin inkomst från Norge. Västra Götaland har den största arbetspendlingen till 
Norge, och Värmland är näst störst.

                                                           
178 HUI 2011.
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Bilaga 2 – Arbetet med gränshinder i Norden
Arbetet med att eliminera gränshinder i Norden bedrivs inom ramen för de nordiska regering-
arnas globaliseringsarbete. Målsättningen med gränshinderarbetet är att undanröja ett antal 
konkreta hinder varje år och att förhindra att nya hinder uppstår som en konsekvens av natio-
nell lagstiftning.179

Arbetet med att uppmärksamma och reducera gränshinder är ett arbetsområde som är ständigt 
återkommande och bedrivs av flera parter vilka arbetar inom olika regionala, nationella och 
nordiskt perspektiv. I det nordiska gränshinderarbetet är den enskilde arbetstagaren priori-
terad.180 Traditionellt har organisationen kring gränshinderfrågor fungerat i ett informellt 
nätverk vilket nu ses över av Nordiska ministerrådet. 

De senaste åren har en mängd olika aktörer underlättat gränsöverskridande aktiviteter genom 
mer lättillgänglig information och påverkan.

Gränshinderforum – ett politiskt tillsatt organ, som har fått de nordiska regeringar-
nas uppdrag att främja den fria rörligheten inom Norden för såväl enskilda som före-
tag. Gränshinderforum ska, i dialog med ländernas regeringar, föreslå lösningar på 
konkreta gränshinder mellan länderna. Forumet leds av en av statsministrarna utsedd 
ordförande, tillsammans med Nordiska ministerrådets Generalsekreterare och en 
representant från varje nordisk land, inklusive Åland.181 182

Gränshinderrådet – har som uppgift att verka för en friare rörlighet över gränserna 
för både privatpersoner och företag. Medlemmarna i rådet består av en representant 
från varje nordiskt land och från Färöarna, Grönland och Åland samt representanter 
från Nordiska rådet och Nordiska ministerrådets sekretariat. Var och en av rådets med-
lemmar ska arbeta med ett antal gränshinder per år. Enligt Gränshinderrådet uppstår 
gränshinder mellan nordiska länder oftast inom områden som näringsliv och 
arbetsmarknad, socialpolitik, skatt samt utbildning.183 184 185

Nordiska ministerrådet – har även tagit fram en gränshinderdatabas till vilken identi-
fierade gränshinder i Norden redovisas. Enligt Nordiska ministerrådet webbsida ska 
det gå att flytta, pendla, studera och bedriva näringsverksamhet över gränserna i 
Norden utan att riskera att hamna mellan stolarna eller hindras av oklara lagar och 
regler. Arbetet med att undanröja gränshinder handlar om att skapa ett öppnare 
Norden.186

Nordic Innovation – lyder under Nordiska ministerrådet och arbetar för att främja 
gränsöverskridande handel och innovation. Nordic Innovation definierar innovation 
som nya produkter, tjänster, marknader, processer eller organisationsmodeller som 
skapar ekonomiska fördelar eller andra värden för samhället.187

                                                           
179 http://www.granskommitten.com/verksamhet/granshinder/nordiskt-arbete, hämtad 2014-01-22.
180 http://www.norden.org/sv/om-samarbetet/samarbetsomraaden/graenshinder/om-graenshinder-i-norden, 2014-
02-06.
181 http://www.norden.org/sv/om-samarbetet/samarbetsomraaden/graenshinder/om-graenshinder-i-norden, 
hämtad 2014-01-22.
182 http://www.granskommitten.com/verksamhet/granshinder/nordiskt-arbete, hämtad 2014-01-22.
183 http://hd.se/skane/2014/02/20/nytt-rad-ska-losa-granshinder-per/, hämtad 2014-03-16.
184 http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/medborgarna-aer-drivkraften-foer-graenshinderraadet, hämtad 
2014-03-16.
185 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/3290012.svd, hämtad 2014-03-16.
186 http://www.granskommitten.com/verksamhet/granshinder/nordiskt-arbete, hämtad 2014-01-22.
187 http://www.granskommitten.com/verksamhet/granshinder/nordiskt-arbete, hämtad 2014-01-22.
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Hallå Norden – Nordiska ministerrådets informationstjänst som ska underlätta 
privatpersoners rörlighet i Norden188.

Grensetjänsten – ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge. 
En informationstjänst för såväl företag som privatpersoner.189

Øresunddirekt / Öresund business – ett gränsöverskridande samarbete mellan 
Sverige och Danmark. Informationstjänsten förmedlar offentlig information från 
myndigheter till privatpersoner och näringsliv i Öresundsregionen.190

Nordkalottens Gränstjänst – ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige 
och Finland. En informationstjänst för såväl företag som privatpersoner.191

Det finns även regionala gränshinderaktör som arbetar för att lösa gränshinder och har infor-
mationsuppdrag, exempelvis Öresundskomiteen och Gränskommittén Östfold-Bohuslän/Dals-
land192 193.

Förenklat kan det sägas att informationstjänsterna (Hallå Norden, Grensetjänsten, Öresund-
direkt och Nordkalottens Gränstjänst) har ett tvådelat uppdrag. Primärt ska de bistå med infor-
mation och rådgivning för gränspendlare, detta kan gälla både för arbetstagare och för arbets-
givare. Sekundärt arbetar de med att driva lösningsprocesser för gränshinder och med att prio-
ritera gränshinder som sedan förs vidare till exempelvis den nordiska nivån i gränshinder-
arbetet. Även om informationstjänsterna kan bistå med relevant information till företag så 
ligger huvudsakligt fokus på att lösa gränshinder för privatpersoner. Detta gör att en tydlig 
aktör som driver och löser frågorna som berör näringslivet saknas.194

 

                                                           
188 http://www.norden.org/sv/norden-foer-dig/om-informationstjaensten-hallaa-norden, hämtad 2014-01-22.
189 http://www.grensetjansten.no, (gtm.nu), hämtad 2014-01-22.
190 http://www.oresunddirekt.se, hämtad 2014-01-22.
191 http://www.rajaneuvonta.net/sv/nordkalottens-granstjanst, hämtad 2014-01-26.
192 http://www.oresundskomiteen.org, hämtad 2014-01-24.
193 http://www.granskommitten.com, hämtad 2014-01-22.
194 http://www.norden.org/sv/norden-foer-dig/informationstjaenster, hämtad 2014-02-07.
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Bilaga 3 – Öresundskomiteens gränshindersanalys
Sammanställning av Öresundskomiteens identifierade gränshinder mellan Sverige och
Danmark gjord av författarna.
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Bilaga 4 – Grensetjänstens gränshindersanalys
Sammanställning av Grensetjänstens identifierade gränshinder mellan Sverige och Norge
gjord av författarna. 
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Bilaga 5 – Kartor

Sverige, Norge och Danmark
Karta 19. Samtliga kommuner i Sverige, Norge och Danmark.

Källa: Statnord.org.
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Västra Götaland
Karta 20. Västra Götalands 49 kommuner.

Källa: Statnord.org.
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Østfold
Karta 21. Østfold fylkes 18 kommuner.

Källa: Statnord.org.


