
Rapportens upplägg

• En världsunik relation mellan två länder.

• Näringsliv med import och export, företagande och 

etableringar, besöksnäring samt gränshandel.

• Arbetspendling och arbetsmarknad.

• Belyser svenska och norska perspektiv samt

gemensamma möjligheter och utmaningar.



En kvantitativ del 

– statistik och analys



En kvalitativ del – samtalsintervjuer



Covid-19 i gränslandet

– en rapport från 

• Internationellt forskningsinstitut för regional utveckling 

kopplat till Nordiska ministerrådet.

• Intervju-undersökning på uppdrag av Region Värmland.

• Fångar upp pandemins påverkan och konsekvenser 

i gränskommuner och gränsregioner.



50 diagram

10 tabeller

15 samtalsintervjuer

+ tolkning och analys

=  8 rekommendationer



1. Formulera gemensamma mål 

och visioner för framtiden

• Visionen om Norden som 

världens mest hållbara och 

integrerade region behöver fyllas 

med innehåll.

• Sverige och Norge behöver en 

gemensam handlingsplan.

• Dra nytta av kunskap om behov 

och erfarenheter av pandemins 

konsekvenser.



2. Knyt ihop Oslo och Stockholm med en 

snabb och långsiktigt hållbar tågförbindelse

• Ökad tillgänglighet och 

attraktivitet i kommuner och 

regioner längs hela sträckan.

• Skapar större och bredare 

arbetsmarknader. 

• Förbättrade möjligheter för 

kompetensförsörjning.

• Ett hållbart alternativ till 

flygresor.



3. Stärk den fria rörligheten 

– skapa förutsättningar för 

gränsöverskridande arbetsmarknader

• Varje vecka arbetspendlar 

ungefär 17 000 personer från 

Sverige till Norge.

• I Värmland arbetspendlar 2,6 % 

av de sysselsatta till Norge, 

drygt 4 000 personer.

• Norska arbetsgivare är 

beroende av svensk arbetskraft 

och kompetens.



4. Utforma och digitalisera trygghetssystem

och e-tjänster med ett nordiskt perspektiv

• Underlätta för människor och 

företag att leva och verka i hela 

Norden.

• Bankernas betaltjänster, 

t ex Swish och Vipps.

• E-legitimation.

• Sjuk- och föräldraförsäkringar.

• A-kassa.



5. Satsa på gemensamma, 

strategiska och hållbara projekt

• Ländernas forskning, 

spetskompetens 

näringslivsstrukturer 

kompletterar varandra.

• Stor potential för samverkan 

i den gröna omställningen.

• Life Science, digitala 

hälsotjänster, bioekonomi, 

batterier, tillverkningsindustri, 

transporter och mobilitet.



6. Se över och uppdatera infrastrukturen 

för formella samarbetsforum

• Konkret förslag från Värmlands 

och Dalarnas landshövdingar att 

bilda ett norskt-svenskt 

gränsforum.

• Behövs hållbara lösningar för 

bland andra arbetspendlare, 

gränshandel och besöksnäring.

• Involvera gränskommuner och 

gränsregioner.

• Höjd beredskap.



7. Stötta samverkansplattformar och 

lokala gränsöverskridande initiativ

• Mötesplatser för samverkan, 

nätverkande och innovation.

• Etablera nya och utveckla dem 

som redan finns.

• Många goda exempel –

kommuner, regioner, föreningar, 

kluster, akademin och forskning.

• Kulturupplevelser stärker 

relationer och gör platser 

attraktiva.



8. Samarbeta kring statistik och

kunskapshöjande aktiviteter

• Sverige och Norge betyder mer för 

varandra än vad många vet.

• Uppdaterad och verklighetsbaserad 

statistik leder till bättre beslut.

• Brist på samordning mellan SCB 

och SSB ger missvisande 

underlag.

• Utbyte av hälsodata ett 

samverkansområde med potential.



Gränslösa möjligheter

• Vi är många aktörer med ett stort engagemang för ökad 

samverkan över gränsen.

• Det finns höga ambitioner, konkreta idéer och vilja till 

samhandling inom en rad utvecklingsområden.

• Relationen mellan Sverige och Norge är världsunik 

och historiskt stark.

• På en global arena är vi mer kraftfulla tillsammans.



Frågor?



Gruppdiskussion – 20 minuter

• Är någon av rekommendationerna viktigare än andra 

att vi gemensamt i Värmland jobbar med? Varför?

• Saknar ni något område i rekommendationerna? 

• I mån av tid: Finns det konkreta förslag på aktiviteter 

inom någon av rekommendationerna?



Vad kom ni fram till?



Vad händer nu?



Vi ses den 15 mars på konferensen




