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Sammanfattning 

 

Orter som har tillgång till kommunikationer har goda förutsättningar till ekonomisk tillväxt 

(Andersson m. fl. 2008). Mot bakgrund av ”Oslo-Stockholm 2:55”, som är ett 

infrastrukturprojekt för att förbättra järnvägsförbindelsen mellan huvudstäderna Oslo och 

Stockholm, syftar denna undersökning till att förstå kommunikationers betydelse för orters 

utveckling. Exemplet utgörs av två orter i Värmland, Arvika och Årjäng. Studiens 

frågeställningar inriktas på att förstå vilka fördelar som förbättrade kommunikationer medför, 

utifrån lokala och regionala perspektiv samt vilka effekter som sedermera kan identifieras.  

 

Den teoretiska utgångspunkten och tidigare forskning utgår från rörlighet och vilka effekter 

som den för med sig. Undersökningen utgår från kvalitativa metoder, där vi genomför 

intervjuer och dokumentanalyser. Tre kvalitativa intervjuer utförs tillsammans med 

tjänstemän från Region Värmland, Årjängs kommun och Arvikas kommun. En genomgående 

dokumentanalys av Värmlandsstrategin är presenterad. De frågor som vi ställer till samtliga 

respondenter speglar våra teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning och ställs mot 

Värmlandstrategins visioner. 

 

Undersökningens slutsatser är att goda kommunikationer är eftertraktade. Det finns 

uppfattningar om att förbättrade kommunikationer leder till en ökad tillgång till flera 

arbetsmarknadsregioner vilket således innebär större flexibilitet vad gäller sysselsättning och 

bostadsort. För näringslivet innebär det dessutom ökade möjligheter att anställa rätt 

kompetens.  

 

 

Nyckelord: 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Hans Olof Gottfridsson som under uppsatsarbetet 

väglett oss och bidragit med goda råd. Vi vill även rikta ett stort tack till respondenterna på 

Årjängs respektive Arvika kommun samt respondenten på Region Värmland som under 

uppsatsarbetet ställt upp och varit delaktiga, vilket har gjort det möjligt för oss att bedriva en 

forskning inom ramarna för kulturgeografi. Uppsatsens samtliga delar har arbetats fram 

gemensamt där vi i varje kapitel hjälpts åt, både vad gäller att formulera sig i text som 

insamling av material.  
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1. Inledning 

Vi har valt att skriva uppsatsen inom området för mobilitet. Bakgrunden till ämnesvalet är den 

föreslagna tågförbindelsen mellan Oslo och Stockholm. Kommunikation är en aktuell fråga 

för samhällsutvecklingen, både ur ett hållbart, socialt och ekonomiskt perspektiv. 

Kommunikationer leder till en ökad tillgänglighet mellan olika målpunkter. Förbättrad 

kommunikation möjliggör för alla samhällsgrupper att ha tillgång till staden, oavsett om de 

bor i centrum eller i periferin. Kollektivtrafik är ekonomiskt gynnsamt ur ett långsiktigt 

perspektiv. Personbilen kan vara en ekonomisk kostsam belastning som många 

samhällsgrupper, av den anledningen, då inte har tillgång till. Kollektivtrafiken blir således ett 

alternativ till bilen. 

  

Förbättrade kommunikationer underlättar också för transporter av varor, produkter och 

tjänster (Bing 2011). Näringslivet kan genom förbättrad kommunikation få en ökad 

ekonomisk tillväxt eftersom arbetsmarknaden expanderar. Företagen får en större möjlighet 

att anställa kompetent personal samtidigt som varor, produkter samt tjänster kan transporteras 

längre, snabbare och effektivare. Ett framgångsrikt samhälle består av en väl utvecklad 

infrastruktur som möjliggör för individer, varor och tjänster att förflytta sig mellan aktörer. 

Om detta inte förekommer riskerar samhället att gå en negativ utveckling till mötes (Hallqvist 

2005).  

    

Vi kommer i uppsatsarbetet utgå från den nya föreslagna förbindelsen med tåg mellan 

Stockholm och Oslo, den så kallade Stockholm-Oslo 2:55. Förbindelsen finns idag men det 

föreslagna projektet är att den kommer att utvecklas. Den aktuella tågförbindelsen är 

bristfällig mellan de båda huvudstäderna. Av den anledningen kan den nya förbindelsen ha 

stor påverkan på den regionala tillväxten och speciellt för de stationsorter som järnvägen 

inkluderar (Region Värmland 2017). I den här undersökningen utgör två kommuner i 

Värmland, Arvika och Årjäng, exempel på vad kommunikationer betyder för en geografisk 

plats. Dessutom kommer Region Värmlands resonemang kring kommunikationens betydelse 

för hela Värmland att diskuteras.  
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1.1 Problemformulering 

Kommunikation kan ses utifrån olika perspektiv, både gynnsamma och mindre gynnsamma. 

Vissa platser har mer fördelaktiga förhållanden i närområdet som förenklar kommunikationen 

med omgivningen. Städer som ligger i nära anslutning till gynnsamma kommunikationer har 

goda förutsättningar att fortsätta utvecklas (Andersson m.fl. 2008). Orter som ligger i 

periferin, långt från kommunikationsleder, riskerar att stagnera i sin utveckling. Detta kan 

leda till att orter får en negativ befolkningsutveckling och att näringslivet inte får den 

ekonomiska tillväxt som är nödvändig (Fjertorp 2013). Utvecklade kommunikationer innebär 

en förbättrad fysisk närhet mellan olika geografiska platser. För att en region ska kunna 

utvecklas är även funktionell och relationell närhet betydande. Relationell närhet innebär att 

olika delar i regionen har liknande regleringar, värderingar och politiska styrningsapparater. 

Den funktionella närheten betyder att regionen eftersträvar samma typ av innovativa förmåga 

och kunskapskapacitet inom sitt näringsliv.  

  

Det finns ett förslag till riksdagsbeslut som innefattar planer på att bygga en ny 

järnvägssträcka mellan huvudstäderna Stockholm och Oslo. Den nya sträckan är inom 

Värmlandsregionen ännu inte fastställd, utan det finns ett antal olika alternativ. Den 

föreslagna tåglinjen kommer sträcka sig antingen via Årjäng eller Arvika kommun. Det 

innebär att vissa värmländska orter, beroende på sträckning, gynnas av den nya järnvägen 

samtidigt som vissa orter kommer missgynnas (Motion 2017/18:2158). Anledningen till att vi 

valt att studera Arvika och Årjäng är för att bolaget bakom projektet “Stockholm - Oslo 2:55” 

håller på att utreda tre olika sträckningsalternativ, vilket innebär att järnvägen troligen 

kommer passera via antingen Arvika eller Årjäng.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att förstå kommunikationens betydelse för orters 

utveckling. Exemplet är två orter i Värmland, Arvika och Årjäng. Utgångspunkten är en 

utbyggd järnvägstrafik. 
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1.3 Frågeställningar 
 

• Vilka fördelar medför förbättrade järnvägskommunikationer, utifrån lokala och 

regionala perspektiv? 

• Vilka effekter kan identifieras?  

 

  

1.4 Avgränsningar 

Vårt arbete är geografiskt avgränsat till Värmlands län, där arbetet kommer att belysa två 

kommuner som kommer att få olika utfall beroende på var den föreslagna järnvägens 

sträckning placeras. De effekter som kommer att studeras berör främst näringslivet i form av 

tillgången till arbetskraft och arbetsmarknad. De dokument vi analyserar innehåller bredare 

information än vad vi valt att presentera. Dokumenten är naturligtvis ännu mer omfattande 

och innehåller information som är inte är relevant för vår forskning. 
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2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

I det här kapitlet redogörs vilka teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning som 

uppsatsen grundar sig på.   

 

2.1 Rörlighet 

Begreppet mobilitet beskrivs framförallt som människors rörelse mellan organisationer och 

inom organisationer vilket samtidigt, i samband med människors rörelse, medför en rörelse av 

kunskap och idéer. Mobilitet kan även avse den geografiska rörligheten vilket exempelvis 

innefattar människors pendlande mellan arbete och bostad (Hallqvist 2005). Mobilitet utgör 

idag en väsentlig del av människors liv, oavsett om det gäller studenter, arbetare, pensionärer 

eller turister. Människor är i rörelse och förflyttar sig för att möta deras önskemål och behov 

och de senaste decennierna har inneburit att vi reser längre sträckor än tidigare. Rumslig 

mobilitet är ett nyckelbegrepp inom flera olika discipliner i kulturgeografin, bland annat inom 

transportgeografi. Den rumsliga mobiliteten kan delas in i två kategorier, migrationsflöden 

samt cirkulationsflöden. Migrationsflöden innebär en förflyttning av sitt permanenta boende 

medan cirkulationsflöden inriktar sig på vardagliga resor som exempelvis pendling mellan 

bostad och arbete (Kraft 2014). Den rumsliga mobiliteten i form av cirkulationsflöden är det 

som kommer att ligga till grund för vår studie.   

 

Tillgänglighet och rörlighet är, enligt Hagson (1997), två skilda aspekter där resemönstret i 

staden kan förklaras. Tillgänglighet handlar om avstånd och den tid det tar att nå platser och 

rörlighet handlar om vilka resurser som finns till förfogande hos individen, främst tillgången 

till bil. För att planera staden i en riktning mot hållbar utveckling menar Hagson på att öka 

tillgängligheten istället för att lägga fokus på en förbättrad rörlighet för individen (Hagson 

1997 refererad i Waldo 2002).   

 

2.2 Rörlighet som idé för ekonomisk tillväxt 

Internationella relationer präglas av fri rörlighet av både arbetskraft och varor.  

Det finns ett antagande om att mobilitet och kommunikation mellan aktörer ökar den 

ekonomiska tillväxten (Andersson m.fl. 2008)(Berger & Enflo 2015). För att underlätta detta 

har flertalet internationella organisationer, som exempelvis Europeiska unionen och World 

trade organisation, bildats. Inom nämnda organisationer finns en strävan om att förenkla den 

internationella handeln mellan länder. För att uppnå detta försöker organisationerna och dess 
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medlemsländer reducera de hinder som kan förekomma. Detta kan gestaltas i form av 

förenklad arbetskraftsinvandring, gemensamma valutor och reducerade avgifter på varor från 

andra länder. Den här liberala världsuppfattningen har varit framträdande sedan decennier 

tillbaka (Duncombe & Dunne 2018). Kritiska röster har riktats mot den här 

världsuppfattningen och har på senare tid blivit allt tydligare i form av Brexit och det senaste 

presidentvalet i USA (Voelz 2017). Istället för öppenhet och fri rörlighet förespråkar dessa 

aktörer protektionism, vilket innebär en strävan om att skydda den nationella 

arbetsmarknaden från utländska konkurrenter (Nationalencyklopedin). USA:s president 

hävdar exempelvis att den amerikanska arbetsmarknaden skyddas genom att skatter på 

utländska produkter höjs och att den nuvarande invandringen från Mexiko reduceras. Utfallet 

kring Storbritanniens senaste folkomröstning visade att större delen av invånarna misstror 

EU:s fria rörlighet. Även om protektionismen har växt sig starkare de senaste åren förknippas 

internationella handelsrelationer fortfarande av öppenhet i form av förenklad rörlighet för 

både varor och arbetskraft. På den regionala nivån har betydelsen av rörlighet resulterat i att 

administrativa gränser reducerats. Regionens rumsliga utsträckning är idag flexibel och 

föränderlig över tid (Andersson m.fl. 2008). Öresundsbron, som både förenar och förstorar 

Öresundsregionen, är ett resultat av antagandet att öppenhet och rörlighet ökar den 

ekonomiska tillväxten. Det har resulterat i att varor och arbetskraft flödar effektivare inom 

regionen och mellan de Skandinaviska länderna. Regioner har vanligtvis, precis som nationer, 

en fördomsfri syn kring förenklad handel och arbetspendling. Norge som inte är en del av EU 

har valt att ingå i Schengenområdet, vilket är en samling länder där kravet på Id-handling i 

normala fall är avskaffat (Europeiska unionen 2018). 

 

2.3 Regionala avstånd 

Karl-Johan Lundquist och Michaela Trippl har skrivit artikeln “Distance, Proximity and types 

of cross-border innovation systems”. Forskningsartikeln hävdar att tillväxtregioner inte 

nödvändigtvis behöver vara förbundna inom nationens gränser, framgångsrika regioner är 

med fördel gränsöverskridande. Platser som inte är en del av, eller är lokaliserade långt bort 

från landets inre ekonomiska marknad, kan med fördel dra nytta av grannlandet om platserna 

delar liknande ekonomiska, politiska och kulturella värderingar. En gränsregion med ett 

kunskapsdrivet näringsliv ökar sin ekonomiska tillväxt genom att främja ett cirkulationsflöde 

av kunskap (Lundquist & Trippl 2011).  
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För att kunskap ska kunna cirkulera och leda till ökad innovation krävs det att den 

gränsöverskridande regionen tar tre olika förutsättningar i beaktande: fysisk närhet, relationell 

närhet och funktionell närhet. Den fysiska närheten innebär restiden mellan geografiska 

platser, eftersom kunskapsutbyte med fördel sker under möten mellan människor är det 

betydelsefull att reducera restiden mellan geografiska platser. Den funktionella närheten 

betyder att platser inom regionen har liknande kunskapskapacitet och innovativa förmåga. 

Kunskapsutbytet sker alltså smidigare om båda parter kan förstå och tillämpa den kunskap 

som utväxlas. Den relationella närheten handlar om liknande kulturella värderingar, politiska 

styrningsapparater, regulationer och ömsesidigt förståelse. (Lundquist & Trippl 2011). En 

gränsregion skapar ekonomisk tillväxt och blir konkurrenskraftig genom att reducera det 

fysiska, funktionella och det relationella avståndet. Eftersom Värmland är en del av 

gränsregionen “inre skandinavien” (Olsson m.fl. 2012) är det rimligt att påstå att 

gränsregionens funktionella och relativa avstånd redan är tämligen likartad eftersom vi delar 

liknande kultur, språk, utbildningsnivå och demokratiska värderingar med våra norska 

grannar. För att knyta Lundquist och Trippl:s teori till vår uppsats vill vi pröva betydelsen 

bakom den fysiska, relationella samt funktionella närheten. Vi kommer studera det planerade 

järnvägsstråket som kommer sträcka sig från Stockholm, genom Värmland och vidare mot 

Oslo. Den här kommunikationsförbättringen för tankarna till Öresundsbron som kopplar 

samman Köpenhamn och Malmö, vilket har bidragit till förbättrad fysisk närhet och en 

regionförstoring av Öresundsregionen (Lundquist & Trippl 2011).  

 

2.4 Rörlighetens förändring 

Människan har alltid varit i rörelse, däremot har rörligheten förändrats över tid på grund av 

samhälleliga förändringar. Under jordbrukssamhället var rörelsemönstret förlagt kring gården 

och dess närhet där flera funktioner som arbete och service fanns samlade. Samhälleliga 

förändringar i form av förändrad livsstil samt omlokalisering av arbetsplatser och bostäder 

tillsammans med teknologins utveckling har varit väsentliga och legat till grund för 

människans förändrade rörlighet. Idag är arbetet inte sällan lokaliserat långt från bostaden och 

genom snabba och tidseffektiva kommunikationer har människan kunnat tillfredsställa sina 

behov och fått en större geografisk spridning i sitt rörelsemönster (Wärneryd m.fl. 2002).      
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Figur 1. Aktivitetslokalisering från förindustriellt samhälle till servicesamhället (Wärneryd 1990) 

 

Kommunikationer i form av olika trafikslag utgör ett betydande verktyg för en ökad rörlighet. 

Utvecklade trafikslag med snabba transporter har gjort det möjligt att kunna förflytta sig i en 

geografisk större utsträckning. Den ökade rörligheten har över tid inte inneburit att själva 

restiden förändrats. Det finns studier som påvisar att restiden över tid varit relativt konstant, 

ungefär 80 minuter per dag oavsett val av färdmedel (Wärneryd 1990 refererad i Waldo 

2002). Teknologins utveckling med resultatet av snabba transportmedel och nya 

transportkorridorer har gjort det möjligt för individen att kunna transportera sig längre 

sträckor rent geografiskt, utan att nödvändigtvis påverka eller förändra tidsaspekten. Det har 

inneburit att människor kunnat söka arbeten som varit lokaliserade längre ifrån bostaden 

samtidigt som det har underlättat för företag i jakten på kompetent arbetskraft. Denna trend 

kan likställas med begreppet regionförstoring och anses positivt då en expanderad 

arbetsmarknad i flera hänseenden betraktas som det fundamentala (Andersson m.fl. 2008).  

 

2.5 Järnvägens inverkan på kommunikation 

Järnvägen som kommunikationsmedel är under ständig utveckling där TAF (Telematic 

Applications for Freight) och TAP (Telematic Applications for Passenger services) utgör ett 

av flera aktuella projekt. Projektet, som senast 1 januari 2021 ska vara införd i svensk lag, är 

ett europeiskt arbetssätt som innebär förenklad järnvägskommunikation inom landet och 

mellan europeiska landsgränser. Projektet TAF (utbyte av information för persontrafik på 

järnväg) och TAP (utbyte av information för godstrafik på järnväg) innefattar enhetliga regler 

som innebär att samtliga länder inom Europa hanterar järnvägstrafik på ett likartat sätt 



 

 8 

(Trafikverket 2017a). Projektet innebär en vision om en förstärkt rörlighet, både vad gäller 

gods- och persontrafik, inom Europa. 

 

I forskningsstudien “Locomotives of local growth: The short- and long-term impact of 

railroads in Sweden” hävdar Thor Berger och Kerstin Enflo att järnvägen hade större 

betydelse för befolkningsutvecklingen på mitten av 1800-talet än vad den hade under slutet av 

1800-talet (Berger & Enflo 2015). Det fanns en ambition att ansluta Sveriges huvudstad med 

de två största hamnstäderna genom järnvägskommunikation. Den nationella planen hade två 

faser, den första pågick mellan 1855-1870 och representerar Sveriges aktuella stomlinjenät 

mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Anledningen till varför dessa linjer i dagsläget inte 

sträcker sig i en rak linje mellan storstäderna var på grund av dåtida militära 

ställningstaganden och politiska mål för landsbygdsutvecklingen (Berger & Enflo 2015). 

Mindre städer som fick möjlighet att knyta an till kommunikationsstråket uppvisade på kort 

sikt en relativt betydande befolkningsökning och ekonomisk tillväxt som ett resultat av den 

nyetablerade järnvägen. I slutet av 1800-talet och fram till 1900-talets början fortsatte Sverige 

investera i järnvägskommunikationer och kopplade samman flera städer som från början inte 

ingick i det grundläggande stomnätet. Dessa orter rapporterade en tämligen liten tillväxt 

jämfört med de städer som fick tillgång till järnväg i mitten av 1800-talet. En förklaring till 

detta är att mycket av det närliggande kapitalet hastigt förflyttades från städer som saknade 

järnväg till städer med tillgång till järnväg (Berger & Enflo 2015). Under det långsiktiga 

perspektivet jämnades skillnaderna ut mellan de orter som fick järnväg tidigt och de som fick 

järnväg senare. Däremot är (har) de städer som fick järnväg tidigt normalt sett (en) större 

befolkningsmässigt än den genomsnittliga svenska staden idag. Detta innebär att politiska 

målsättningar över hur järnvägen ska sträcka sig genom Värmland kan ha mycket kortsiktiga 

samt långsiktiga ekonomiska effekter på det lokala samhället (Berger & Enflo 2015).  

 

2.6 Fördelar av förbättrade järnvägskommunikationer 

Flera studier visar på att förkortade restider får effekter i form av ökad rörlighet inom en 

region, vilket resulterar i flertalet samhällsnyttor. Rapporten beskriver bland annat vilka 

nyttor som den föreslagna järnvägen skapar inom näringslivet. En snabbare tågförbindelse 

mellan huvudstäderna kommer att innebära en förbättrad tillgänglighet, framförallt för 

företagen i de regioner som det föreslagna järnvägsstråket berör. Företagen kan i större 

utsträckning stärka kompetensen då tillgången till konkurrenskraftig personal ökar samtidigt 

som den ökade tillgängligheten medför större möjlighet för företagen att nå ut till sina kunder 
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(Sweco 2017). Effektivare kommunikationer leder till en förstoring av 

arbetsmarknadsregionen vilket möjliggör för individer att söka fler arbeten, framförallt 

arbeten som är relevant för deras utbildning. Individer som är arbetslösa får enklare att hitta 

ett arbete samtidigt som de individer som redan är på arbetsmarknaden kan hitta andra arbeten 

de trivs bättre med, vilket troligtvis skulle påverka arbetstagarens produktivitet i en positiv 

riktning (Sweco 2017). Det finns forskning som påvisar att arbetstagare som genom förbättrad 

tillgänglighet får tillgång till en fördubbling av antalet arbetsplatser, utan att förändra restiden, 

leder till en löneökning med upp till fem procent. Tilläggas bör att restiden då inte får 

överstiga 40 minuter. Dessa aspekter leder till en förstoring av arbetsmarknaderna. För 

Värmlands del innebär det en utökad fysisk närhet till både Oslo- och Mälarregionen (Sweco 

2017).    

 

 

Figur 2. Illustration över befintlig järnvägssträckning mellan Oslo och Stockholm (Sweco 2017). 

 

Swecos nyttoanalys har undersökt vilka effekter järnvägsutvecklingen kommer att ha på 

specifika platser som den tilltänkta järnvägen passerar. Arvika är ett värmländskt exempel 

som rapporten studerat. Kommunen har visserligen järnväg i nuläget men Swecos rapport har 

i bästa möjliga mån isolerat de effekter som den nya järnvägssatsningen kommer att ha på 

kommunen. Enligt rapporten har Arvika i dagsläget tillgång till 14 000 arbetsplatser vilket 

potentiellt kan öka till 46 000 om järnvägen blir verklighet. Det innebär en ökning med 228 

procent fler arbetsplatser än vad kommunen har i nuläget. Arvikabornas dagspendling till 

Oslo kommer att förkortas ned till 43 minuter istället för dagens 110 minuter. 

Befolkningsutvecklingen kommer att öka någorlunda marginellt, från 0,2 procent till 0,5 

procent fram till år 2035. Bostadsbyggandet kommer troligen växa i en större omfattning än 

vad ovanstående statistik visar. Eftersom lönerna troligtvis stiger till följd av en 
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arbetsmarknadsförstoring kommer efterfrågan på bostäder i attraktiva lägen öka. Det skulle 

kunna förenkla möjligheten att bygga bostäder i strandnära lägen i Arvika samtidigt som det 

kommer uppstå förbättrade förtätningsmöjligheter i anslutning till järnvägsstationen. 

Bostadsbyggandet kommer troligen fördubblas mellan åren 2017-2045. Arvika kommer gå 

från en relativt solitär kommun i utkanten av ett arbetsmarknadsområde till att bli en mer 

central kommun inom arbetsmarknadsregionen (Sweco 2017).   

    

Den föreslagna järnvägen mellan huvudstäderna kommer även att få en positiv inverkan på 

godstrafiken. Ett särskilt uppsving får godstransporterna mellan Sverige och Norge där utbytet 

av varor kommer att öka. I dagsläget är varuutbytet mellan länderna begränsad av den 

anledningen att Värmlandsbanan, med sitt enkelspåriga stråk, redan trafikeras till sin 

maximala kapacitet på sträckan Kil-Karlstad. Norge är ett betydande handelsland för Sverige 

och utbytet av varor mellan länderna uppgick år 2016 till ungefär 223 miljarder kronor. 

Viktiga gods som idag fraktas på järnväg är råvaror från Norge till Sverige främst bestående 

av skog och färsk fisk. Värmlands- och Kongsvingerbanans nu enkelspåriga järnvägstrafik 

innebär att gods-, regional- samt fjärrpersontåg måste möta varandra vilket leder till låga 

hastigheter med flertalet tågmöten. En utbyggnad av järnvägen i form av dubbelspår mellan 

huvudstäderna skulle bidra till ett effektivare flöde med fler transporter, både vad gäller gods- 

och persontrafik (Sweco 2017).   

 

Just relationen mellan Sverige och Norge har en viktig roll för den förbättrade tillgängligheten 

eftersom ländernas ekonomier är betydande för varandra. Möjligheter skapas för de företag 

som ligger i anslutning till den korridor som det föreslagna järnvägsprojektet skapar. Närhet 

ur ett geografiskt perspektiv tillsammans med tidsmässig tillgänglighet har en betydande roll 

när det kommer till näringslivet i en funktionell region. Värmland utgör här ett godtyckligt 

exempel där regionens export till Norge år 2014 landade på 18 procent, jämfört med elva 

procent som var mängden export till Norge samma år när hela Sverige var inräknat. De 

positiva effekterna av närhet till Norge återspeglas inte enbart inom export och import utan 

även inom exempelvis besöksnäring, gränshandel samt pendling (Sweco 2017).    

 

En förbättrad tillgänglighet i form av utvecklade transporter får även effekter på bostäder då 

individen kan bosätta sig längre från arbetsplatsen och stadens utbud. Bostäder som är 

lokaliserade i periferin är betydligt billigare än bostäder i stadens centrala delar. Detta 
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möjliggör för orter med negativ befolkningsutveckling att återfå attraktivitet, vilket leder till 

att efterfrågan på fastigheter ökar (Sweco 2017).  

 

2.7 Årjängs kommunikationer 

Årjängs kommun är en del av Värmlands län. Det är en landsbygdskommun som angränsar 

mot Norge med god närhet till Oslo. Årjäng har en stor arbetspendling till och från 

kommunen, den största andelen pendlar mot den norska arbetsmarknaden, vilket medför att 

arbetslösheten är låg, speciellt bland ungdomar. Gränshandeln i Töcksfors betyder mycket för 

kommunen och den genererar årligen cirka 1.5 miljoner handelsturister. Egenföretagandet är 

stort och engagerar cirka 40 procent av kommunmedborgarna. Dessa kommunala attribut har 

till stor del blivit verklighet till följd av kommunens unika geografiska läge och de nuvarande 

kommunikationslederna till och från kommunen. Kommunens tätorter Töcksfors och Årjäng 

är belagda längs med E18 som sträcker sig från Stockholm till Oslo. Förutom E18 finns 

dessutom länsväg 172 som sträcker sig mellan Arvika och Bengtsfors samt länsväg 177 som 

löper mellan Årjäng och Åmotfors, vilka är viktiga kommunikationsleder ur ett 

transportperspektiv. Enligt kommunens nuvarande översiktsplan är kommunen beroende av 

dessa förbindelser eftersom det finns få alternativa vägval. Varje dag åker tusentals trafikanter 

genom kommunen och det kräver hög standard på vägnätet. Kommunen anser att både E18 

och riksvägen/länsvägarna håller låg standard och vill således se över 

förbättringsmöjligheterna på dessa vägar. Tillgängligheten till och från kommunen måste 

dessutom öka eftersom goda kommunikationer innebär regionförstoring och ökad tillgång till 

fler arbetsmarknader. Det finns ett flertal pågående arbeten som har för avsikt att förenkla 

kollektivtrafik över riksgränsen. “Grensekommiteen” ser över hur bussresandet kan förenklas 

och bolaget “Oslo - Stockholm 2:55 AB” utreder möjligheterna med en höghastigetsbana för 

tåg mellan de två huvudstäderna. Båda dessa utredningar samt en förbättrad vägstandard 

skulle kunna förenkla resandet till och från kommunen. Översiktsplanen konstaterar att 

kommunikationen måste förbättras om kommunens tillväxt ska fortsätta öka (Årjängs 

kommun 2016). 

 

2.8 Arvikas kommunikationer 

Arvika är en industriort beläget i västra Värmland och är den näst största kommunen i länet, 

både vad gäller befolkningsantal och yta. Näringslivet i kommunen består till stor del av 

tillverkningsindustri, och då framförallt i form av verkstadsindustri. Kommunen har idag 
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kommunikationer i form av väg och järnväg. De större vägarna utgörs av riksväg 61, länsväg 

172 samt länsväg 175 och järnvägen i Arvika utgörs av Värmlandsbanan som genomkorsar 

orten. I Arvikas översiktsplan från 2007 benämns det att kommunikationer är en viktig del för 

kommunens fortsatta tillväxt och de beskriver järnvägen som en viktig faktor till framgång. 

Kapaciteten på järnvägen behöver dock utökas för att en fortsatt positiv utveckling ska vara 

möjlig. En kapacitetsökning av Värmlandsbanan, som är en del i transportkorridoren Oslo-

Stockholm, kräver således att mark tas i anspråk. Kommunen strävar vidare efter en förbättrad 

kollektivtrafik i syfte att konkurrera ut det enskilda bilåkandet samtidigt som en förbättrad 

och utvecklad kollektivtrafik leder till att arbetsmarknaden vidgas, vilket anses som positivt 

för kommunen. I översiktsplanen från 2007 nämner Arvika att Värmland som helhet i större 

utsträckning behöver dra nytta av sitt geografiska läge längs den Nordiska triangeln, mellan 

huvudstäderna och tillika tillväxtregionerna Stockholm och Oslo. Tillväxtkorridoren kan leda 

till en regionförstoring och en mer dynamisk arbetsmarknad (Arvika kommun 2007).  

 

2.9 Beskrivning av tågsatsning 

Arbetet för att utveckla hållbara transporter är en prioriterad fråga och den svenska regeringen 

är positiva till att förbättra och stärka järnvägsförbindelsen mellan de båda huvudstäderna 

Oslo och Stockholm. Konsultbolaget Sweco har på uppdrag av bolaget Oslo-Stockholm 2.55 

AB arbetat fram en rapport där de redogör för vilka fördelar en ny sträckning med uteslutande 

dubbelspår mellan huvudstäderna Oslo och Stockholm skulle medföra. Den befintliga 

sträckan är ungefär 57 mil, där 17 av dessa utgörs av dubbelspår i moderna tappning. Genom 

att dra nya sträckor mellan ett antal platser längs Oslo-Stockholm innebär en förkortning på 

ungefär åtta mil på den totala sträckan (Sweco 2017). Stråket innefattar flera starka städer och 

regioner där flertalet människor bor och verkar. Infrastrukturen är i den här delen av Sverige 

bristfällig och av den anledningen har Trafikverket genomfört en åtgärdsvalsstudie angående 

sträckan Oslo-Stockholm (Trafikverket 2017b). För att påskynda arbetet med en 

järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm bildades under mars månad år 2016 ett bolag 

vid namn “Oslo-Stockholm 2.55 AB”. Bolaget ägs av Örebro respektive Karlstads kommun 

samt Region Örebro Län respektive Region Värmland och har i uppdrag att främst samordna 

och driva projektet om en ny järnvägsförbindelse. Den totala reslängden mellan 

huvudstäderna är planerad till två timmar och 55 minuter (Region Värmland 2017). 

 

Hur linjesträckningen för den föreslagna järnvägsförbindelsen kommer att se ut är i Värmland 



 

 13 

inte fastställd. I en norsk utredning har fyra sträckningsalternativ mellan Oslo och Karlstad 

studerats. Tre av alternativen är föreslagna att gå via Arvika för att sedan dela sig i tre olika 

sträckningsalternativ till Oslo. Det fjärde alternativet är föreslaget att sträcka sig från Karlstad 

till Oslo via Årjäng. En ny sträcka mellan Karlstad och Oslo är nödvändig om målet om en 

restid på under tre timmar mellan Oslo och Stockholm ska vara möjligt att nå (Trafikverket 

2017b). Om den föreslagna järnvägslinjen mellan huvudstäderna blir verklighet innebär det 

att det kommer finnas vinnare och förlorare beroende på vilket sträckningsalternativ som blir 

beslutat. Vinnare blir de orter där järnvägslinjen är tänkt att stanna vid samtidigt som de orter 

som inte kommer att kunna ta del av den föreslagna tåglinjen blir förlorare.    

 

 

Figur 3. Illustration över de tre föreslagna järnvägssträckor som är aktuella i nuläget 

(Trafikverket 2017b). 

 

TEN-T (The Trans-European Transport Network) är en typ av politik som förs i Europa i 

syfte att utveckla det europeiska nätverket av kommunikationer. Idén med TEN-T är bland 

annat att stänga luckor genom att utveckla effektiva transporter mellan viktiga tillväxtcentra. 

Visionen är att uppnå gemensamma transporter inom Europa vilket underlättar för en ökad 

mobilitet inom det geografiska området. TEN-T utgörs av nio stycken korridorer som sträcker 

sig från en del av Europa till en annan. Den korridor som berör Skandinavien sträcker sig ned 

till södra Italien, dels från Oslo och söderut mot Köpenhamn och dels från Stockholm och 

söderut mot Köpenhamn. Om projektet “Oslo-Stockholm 2:55” blir verklighet kommer det att 
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innebära en förlängning av denna korridor och samtidigt stänga den lucka som idag finns 

mellan huvudstäderna (European commission 2018).   

 

Vem eller vilka som ett projekt planeras för varierar. Ibland planeras ett projekt utifrån den 

specifika platsen och ibland är det utifrån landet i stort. Projektet “Oslo-Stockholm 2:55” är 

ett exempel på ett projekt som är planerat utifrån att framhäva den nationella utvecklingen och 

gynna landets, och Nordens, bästa. Järnvägsförbindelsen har som mål att erbjuda transport 

mellan de båda huvudstäderna på ett snabbare sätt än tidigare. En oundviklig konsekvens av 

höghastighetståg är att de kanske inte stannar på mindre orter längs med järnvägssträckan. 

Stopp vid flera stationer medför att fler människor kan ta del av tågförbindelsen men det 

innebär också att restiden blir längre mellan huvudstäderna. Det primära med den föreslagna 

järnvägslinjen är exempelvis inte att gynna Region Värmland som enskild plats och deras 

tillväxt. Däremot blir stringensen av projektet att regionerna längs med den föreslagna 

järnvägslinjen gynnas, även fast det inte är själva grundtanken med projektet (Andersson m.fl. 

2008).  
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3. Metod 

I det här kapitlet redogörs vilka metoder som undersökningen genomförts med samt en 

beskrivning av tillvägagångssätt vad gäller insamling av empiri. Vidare har 

forskningsakademiska riktlinjer tagits i beaktande. 

 

3.1 Kvalitativ forskningsmetod 

För att besvara undersökningens frågeställningar tillämpades en kvalitativ metod i form av 

intervjuer samt dokumentanalyser. Vid kvalitativa metoder insamlas mjuka data vilket är data 

som innehåller texter i olika längd och är av den anledningen inte särskilt lämpade för 

räkneoperationer. Kvalitativa metoder där intervju används innebär att respondenten kan ge 

breda svar med egna formuleringar. Den information vi var ute efter kunde troligen inte 

belysas med hjälp av kvantitativa enkäter eftersom det krävdes utförliga svar från 

respondenterna samt ett flertal följdfrågor för att svaren skulle bli så utförliga som möjligt. Av 

dessa anledningar har vi valt kvalitativa metoder i form av intervjuer med nyckelpersoner som 

innehar kunskap och befogenheter inom vårt valda forskningsämne. Vidare har kvalitativa 

textanalyser genomförts utifrån ett antal myndighetsdokument från berörda kommuner, 

Trafikverket, konsultbolag samt Region Värmland (Johannessen & Tufte 2003).  

 

3.2 Metodologiskt och vetenskapsteoretiskt angreppssätt 

Vårt vetenskapliga angreppssätt har inslag från den hermeneutistiska vetenskapen, eftersom 

det lämpar sig väl till forskning inom samhällsvetenskap. För att besvara 

problemformuleringen har vi försökt se till helheten av forskningsobjektet. Detta kallas för 

Holism och innebär att forskaren ställer helheten i relation till delarna. Vi tillämpar detta 

genom att jämföra nationella åtgärdsvalsstudier och liknande relevanta dokument, gentemot 

de empiriska intervjuer vi utfört med Årjäng, Arvika och Region Värmland. Den 

hermeneutiska metoden menar också att intentioner och avsikter kan begripas genom att tolka 

språk, texter och kroppsspråk (Patel & Davidson 2011). Uppsatsen berör även denna 

tillvägagångssätt eftersom vi har observerat bland annat kroppsspråk, tonläge, 

sinnesstämningar under intervjuerna. 
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3.3 Population och urval 

I kvalitativa metoder är urvalet ofta strategiskt utvalt och inte slumpmässigt. Det strategiska 

valet innebär att forskaren själv bestämmer vem eller vilka respondenter som är lämpliga att 

medverka i undersökningen. Det strategiska urvalet kan enligt Michael Quinn Patton (1990) 

genomföras på lite olika sätt. Det strategiska urvalet i vår undersökning kan främst likställas 

med snöbollsmetoden, vilket innebär att respondenterna valts ut utefter deras kunskap om 

aktuellt forskningsämne. Vi tog kontakt med chefer för de myndigheter som var aktuella och 

lämpade sig bäst för vår forskning. Dessa chefer hänvisade oss därefter vidare till kollegor 

som var befogade och hade den kunskap som eftersöktes för att kunna delta på en intervju och 

besvara frågor inom vårt forskningsområde (Quinn Patton 1990 refererad i Johannessen & 

Tufte 2003).   

 

Urvalet i den här undersökningen har fokuserats till representanter på Årjängs och Arvika 

kommun samt företrädare på Region Värmland. De representanter som intervjuades var 

kommundirektören och chefen för avdelningen Planering & Utveckling, både verksamma i 

Arvika kommun samt chefen för avdelningen Samhällsbyggnad och näringslivsstrategen, 

båda verksamma i Årjängs kommun. Dessutom intervjuades en samhällsutvecklare som 

företräder Region Värmland. Sammanlagt har fem personer intervjuats, fördelat på tre 

intervjutillfällen. De två representanterna från Arvika kommun intervjuades samtidigt, 

detsamma gäller för de två representanterna från Årjängs kommun. Könen på de 

medverkande respondenterna har varit relativt jämn fördelad, tre män samt två kvinnor. 

Däremot har kön inte varit avgörande i vårt urval av respondenter, det primära har istället 

varit kunskapen de innehar. I uppsatsens tidiga skeden var det svårt att veta exakt hur många 

intervjuer som behövde genomföras. I och med att vi, utöver intervjuerna, även använder oss 

utav dokumentanalyser var behovet av fler intervjuer inte nödvändiga i vår undersökning. 

 

3.4 Tillvägagångssätt 

De personer som vi intervjuat har först kontaktats via e-post där vi informerade om 

undersökningens bakgrund och syfte. Efter att de tackat ja till att medverka bokades ett möte 

för en intervju, oftast ett par veckor efter att den första kontakten togs. När intervjuerna var 

inbokade arbetade vi fram en intervjuguide. Kvale (1997) beskriver kvalitativa metoder i form 

av intervju för ett samtal innehållandes ett syfte och en struktur, där strukturen är förknippad 

med deltagarnas olika fördelade roller. Den som intervjuar ställer frågorna och respondenten 
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svarar. Det innebär att intervjuaren innehar “makten” och kan på så sätt inte likställas med 

respondenten. Intervjuer kan vara både strukturerade och ostrukturerade. Det finns även ett 

mellanting mellan dessa två typer av intervjuer och benämns som semi-strukturerade 

intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer bygger på en intervjuguide, vilket är en typ av lista 

innehållandes generella frågor och teman som sedermera tillämpas under själva intervjun. 

Temana grundar sig i undersökningens frågeställning. Fördelen med semistrukturerade 

intervjuer är att det i intervjuguiden möjliggörs för eventuella följdfrågor, eller underfrågor, i 

hopp om att få så mycket information som möjligt från respondenten (Kvale 1997 refererad i 

Johannessen & Tufte 2003). När intervjuguiden var färdigställd skickades den ut till berörda 

respondenter innan själva tillfället för intervjun, oftast dagen innan. Anledningen till detta var 

att respondenterna skulle få kännedom om intervjuguidens innehåll och på så vis känna sig 

något mer bekväma och avslappnade. Samtidigt fanns en tanke om att svaren från 

respondenterna eventuellt kunde bli mer utförliga, om de fick kännedom om intervjuguidens 

innehåll innan själva intervjutillfället. Intervjuguiderna har varit nästintill identiska till 

berörda aktörer som ingått i vår undersökning. Det har varit betydelsefullt när vi sedan 

analyserat svaren och jämfört dem med varandra.  

 

Våra kvalitativa intervjuer har utgått från Kvale:s (1996) sju stadier, från tematisering till 

rapportering. Kvale påstår att den kvalitativa undersökningen ska ses utifrån en process 

innehållandes sju steg som inte sällan följs i kronologisk ordning. Det första steget, 

tematisering, innebär att syfte och problemformulering arbetas fram. Därefter bestäms vilken 

metod som ska tillämpas i undersökningen och vid kvalitativa intervjuundersökningar ska en 

intervjuguide arbetas fram. Under det tredje och fjärde steget så genomförs intervjuerna för att 

sedan överföra det insamlade materialet så att det blir möjligt att bearbeta. I nästa steg är det 

dags att bearbeta och analysera det material som är insamlat från intervjuerna. Det sjätte 

steget, resultat, har framkommit efter den analys som gjordes i steg fem. Det sjunde och sista 

steget i Kvales sju stadier för kvalitativa intervjustudier är rapportering och innebär att 

forskaren bör bestämma vem läsaren är och förhålla sig till vetenskapliga villkor (Kvale 1996 

refererad i Trost 2010).  

 

Det finns flera förhållanden som kan påverka en intervju, både i positiv som negativ 

bemärkelse. En aspekt som är viktig vid själva intervjutillfället är vilken plats den genomförs 

på. För att respondenterna inte skulle känna sig underlägsna eller känna andra 

obekvämligheter valde vi att genomföra intervjuerna på varje respondents respektive 
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arbetsplats. Att intervjua i hemmet alternativt på universitetet hade eventuellt kunnat 

förorsakat både störningsmoment i form av familj och vänner eller en känsla av 

underlägsenhet hos respondenten (Johannessen & Tufte 2003). Intervjuerna genomfördes 

alltså på deras villkor där samtliga respondenter fick bestämma tid och plats för intervjun. 

 

Trost hävdar att forskaren eller forskarna ska försöka att undvika att intervjua flera personer 

samtidigt. Han påstår att en gruppintervju kan leda till att den som är lite mer tystlåten än den 

andra inte sällan hamnar utanför samtidigt som den mer pratsamma personen hamnar i fokus. 

Vidare beskriver han gruppintervjuer som problematisk av den anledningen att 

respondenterna inte innehar tystnadsplikt av den information som framkommer under 

intervjun. Det innebär att någon av respondenterna som medverkat under intervjun i ett senare 

tillfälle kan berätta för obehöriga vad den andre personen sagt under själva intervjun. Det kan 

vara till nackdel för den personen som uttalat sig vid framtida tillfällen. Vi har i vår 

undersökning däremot frångått Trosts principer om gruppintervju, då vi vid två 

intervjutillfällen intervjuat två personer samtidigt. Eftersom vi var två personer som 

intervjuade kan respondenten, om den är själv, få en känsla av underlägsenhet och känna sig 

obekväm. Av den anledningen kan det ha varit till fördel att två av intervjutillfällena 

genomfördes med två respondenter samtidigt (Trost 2010). Vi bedömde att genomföra 

intervjuerna med två personer inte skulle hämma resultatet, utan att det istället skulle ge oss 

mer utförliga svar där respondenternas svar kompletterar varandra.  

 

Samtliga intervjuer har spelats in efter respondenternas godkännande. Fördelarna med att 

spela in intervjuerna är att vi har tillgång till exakt vad som sades under intervjun och vilka 

ordval eller vilket tonfall som användes. Dessutom kan vi i större utsträckning koncentrera 

oss på vad respondenten svarar, istället för att sitta med nedböjt huvud med ögonen i 

anteckningsblocket. Nackdelen med att spela in intervjuerna är att de tar tid att transkribera. 

Inte sällan tar en timmes intervju cirka åtta timmar att transkribera och dessutom blir antalet 

sidor text väldigt omfattande (Trost 2010). Den kortaste intervjun varade i 40 minuter och den 

längsta varade i en timme och tolv minuter. Intervjun som varade i 40 minuter genomfördes 

med en respondent medan de andra två, som båda varade i över en timme, genomfördes med 

två respondenter samtidigt. Detta kan vara ett mönster värt att beakta, då genomförandet med 

två respondenter samtidigt eventuellt gav mer djupgående information.  
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Intervjuerna inleddes med inledande frågor som var kopplade till respondenternas nuvarande 

roll samt deras bakgrund inom yrkeslivet. Därefter gick vi in på det första temat med frågor 

som var kopplade till kommunikationens betydelse för respektive kommun samt Region 

Värmland. Det andra temat i intervjuguiden innehöll frågor kopplade till kommunikationens 

framtid för respektive kommun samt Region Värmland. Intervjuerna avslutades sedan med 

frågor där respondenterna fick möjlighet att komma med egna frågor eller reflektioner som 

inte tagits upp tidigare under intervjun. Dessutom frågade vi som vi som forskare om vi vid 

ett senare tillfälle fick möjlighet att återkomma, om vi under undersökningen eventuellt skulle 

komma på fler frågor som varit aktuella för vår forskning.  

 

Utöver intervjuerna har även kvalitativ dataanalys genomförts i syfte att komplettera de 

intervjusvar som insamlats. En kvalitativ dataanalys är data bestående av text och kan bland 

annat vara texter hämtade från dokument, handlingar eller böcker (Johannessen & Tufte 

2003). Främst har Region Värmlands regionala utvecklingsplan “Värmlandsstrategin” samt 

Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för den föreslagna järnvägslinjen “Oslo-Stockholm 2:55” varit 

aktuella för vår undersökning. Både “Värmlandsstrategin” och “Oslo-Stockholm 2:55” är 

omfattande och skildrar mycket mer än vad som nödvändigtvis är relevant för vår 

undersökning. Därför har vi i huvudsak analyserat och redovisat de avsnitt ur dokumenten 

som är relevant för uppsatsens frågeställningar som utgångspunkt. 

 

3.5 Kodnings- och analysprocessen 

Malterud (1996) delar in analysprocessen i fyra olika segment; helhetsintryck, kodning, 

kondensering samt sammanfattning. Analysprocessen av det insamlade materialet inleddes 

med att läsa igenom och försöka hitta teman från de intervjuer som genomförts. En central 

bearbetning i kodningsprocessen är att markera avsnitt, enstaka ord och meningar. Det 

utfördes genom att skriva ut transkriberingen för att sedan markera relevanta uttalanden som 

var av intresse för våra forskningsfrågor. Därefter kodade vi materialet där relevanta svar 

kopplat till forskningsfrågorna urskildes. Under kodningsprocessen upptäcks den data som är 

av intresse och är en metod som används för att göra det insamlade datamaterialet 

analyserbart (Malterud 1996 refererad i Johannessen & Tufte 2003) 

 

Analysen av de kvalitativa intervjuerna har i resultatdelen kondenserats i form av nyckelcitat 

från kodningen för att därefter sammanfattas med egna ord. Det är betydande att texten som 
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sammanfattats med egna ord är förståeliga för läsaren. Eftersom citaten är skrivna som 

talspråk har den sammanfattande texten ofta förtydligats genom att tillämpa ett mer korrekt 

skriftligt språk. Att ha en kombination av citat varvat med kommenterande text är det 

optimala. För få kommenterande text och för mycket citat leder oftast till att texten upplevs 

tråkig. Det kan även vara av värde att koppla citaten till en viss respondent (Patel & 

Davidsson 2011). 

 

I analysen har de svar som inkommit från intervjuerna tolkats utifrån teorin om att fysisk, 

relationell samt funktionell närhet är betydelsefulla för att en region ska förknippas med 

tillväxt. Vi kopplade teorin i förhållande till Arvika respektive Årjängs kommun samt Region 

Värmland. Därefter kunde vi se om respektive geografisk plats kunde kopplas till dessa tre 

typer av närhet eller om något eller några av de tre typerna av närhet saknades på respektive 

plats.  

 

Att analysera kvalitativ dokumentanalys skiljer sig inte i någon större utsträckning jämfört 

med att analysera intervjuer (Johannessen & Tufte 2003). Styr- eller myndighetsdokument 

kan ofta innehålla information som inte bara berör forskningsfrågan. Det har varit nödvändigt 

att urskilja den information i dokumenten som varit relevant för uppsatsen frågeställningar.  

 

3.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

För att den bakomliggande forskningen ska vara pålitlig har litteratur samt artiklar varit peer 

reviewed, det vill säga att dem varit granskade av oberoende akademiker. För att komma fram 

till ett trovärdigt forskningsresultat har det varit betydande att finna rätt typ av respondenter 

att intervjua. Respondenterna bör inneha befogenhet och kunskap kring det uppsatsen önskar 

studera. För att säkerställa detta har vi kontaktat personer som sitter på ledande positioner då 

dessa chefer kan företräda respektive myndighets åsikter på ett tillförlitligt sätt. Cheferna som 

kontaktades har sedan bjudit in kollegor till intervjutillfället som innehar relevant kunskap för 

vårt forskningsämne. Vidare har det varit betydande att de intervjuade arbetat och varit 

verksamma inom det område som vår forskning befinner sig i under en längre tid. Vidare är 

det väsentligt att intervjufrågorna är kopplade till både litteratur samt teori (Patel & Davidson 

2011).  

 

Reliabilitet beskriver tillförlitligheten på data som insamlats (Johannessen & Tufte 2003). 

Reliabiliteten innebär att en mätning som genomförs vid ett tillfälle ska ge samma resultat om 
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mätningen sker vid ett annat tillfälle. Alltså ska data som vi insamlat från intervjuerna vara 

densamma oavsett vilken tidpunkt intervjuerna genomförs. Under själva intervjutillfället var 

vi två personer som närvarade och därmed kunde vi observera och registrera intervjusvaren, 

vilket stärkte reliabiliteten. Dessutom stärktes reliabiliteten eftersom intervjutillfällena 

spelades in. Detta innebär att vi i efterhand kan gå igenom intervjusvaren för att försäkra oss 

om att vi uppfattat de inkomna svaren på ett korrekt sätt (Patel & Davidson 2011).  

 

Generaliserbarhet förknippas främst med kvalitativa studier och innebär att forskningens 

resultat kan föras över till andra liknande undersökningar. Det resultat som vi i vår studie 

kommer att få fram kan troligtvis sättas i relation till andra geografiska platser i landet där 

omständigheterna är likartade (Johannessen & Tufte 2003).  

 

3.7 Källkritik 

Vi bedömer att de källor som använts under kapitlet teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning har varit tillförlitliga då artiklarna varit “Peer Reviewed” samtidigt som de 

dokument som använts varit av liknande karaktär då de har arbetats fram av offentliga aktörer 

med hög trovärdighet. Det finns skäl till att vara kritisk utifrån de svar som inkommit från 

våra intervjuer eftersom svaren troligen kan ha speglats utifrån respondenternas egna 

intressen samt utifrån den roll de innehar på respektive arbetsplats.   

 

3.8 Forskningsetiska överväganden och ställningstaganden 

För att forskningsmetoden ska vara trovärdig har det har varit betydelsefullt att ta hänsyn till 

de fyra forskningsetiska principer som det svenska vetenskapsrådets fastställt. 

Undersökningen har således utgått från informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa principer ämnar skydda de individer som 

deltar i forskningsundersökningar genom att bejaka mot otillbörlig insyn i individens 

livsförhållanden. Ingen deltagare får varken kränkas, förödmjukas eller utstå psykisk eller 

fysisk skada. (Johannessen & Tufte 2003) 

 

För att värna om respondenternas integritet har varje deltagare varit införstådd om vad 

forskningsarbetet handlat om. För det första har det varit väsentligt att tillämpa 

Informationskravet, vilket innebär att forskaren informerar berörda respondenter om 

undersökningens syfte (Patel & Davidson 2011). Den första kontakten med deltagarna har 
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utförts med mejlkontakt. Innan varje deltagare tackat ja till en intervju har de således blivit 

informerade om syftet bakom undersökningen. För att förstärka detta har samma information 

förmedlats i samband med inledningen inför varje intervju. Detta gör att respondenterna 

förhoppningsvis upplever en trygghet under intervjutillfället och att de kunnat besvara 

intervjufrågorna på ett mer utförligare sätt eftersom respondenten varit väl förberedd på vad 

intervjun kommer handla om. Konfidentialitetskravet framhäver betydelsen av sekretess, alla 

personuppgifter som undersökningen samlar på sig måste förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem (Patel & Davidson 2011). För att värna om respondenternas 

integritet har undersökningen inte redovisa några namn utan endast arbetstitel. 

Personuppgifter, ljudfiler från intervjutillfällen och transkriberingar har varken kopierats eller 

använts på offentliga datorer. För att tillämpa samtyckeskravet har varje respondent i 

undersökningen medverkat frivilligt. Deltagarna har alltid haft möjligheten att tacka nej till 

intervjun, ingen deltagare har varit tvingad att varken medvetet eller omedvetet vara med i 

undersökningen. Vår forskning tillämpar nyttjandekravet genom att använda informationen 

från transkriberingen till uppsatsarbetet och inget annat ändamål än det (Patel & Davidsson 

2011). Oftast har respondenterna i slutet av varje intervju varit nyfikna på slutresultatet av vår 

undersökning och det är naturligtvis något vi beaktat. Vi kommer därför att överlämna 

uppsatsen till våra respondenter via mail efter att den blev godkänd av examinatorn. 

 

3.9 Metodreflektion 

De kvalitativa metoder vi valt i form av intervjuer har lämpat sig väl med den forskning vi har 

utfört. Kommunikationer är ett komplext ämne där utförliga svar från respondenter som 

innehar god erfarenhet lämpar sig bättre än kvantitativa enkäter. Det hade varit av intresse att 

genomföra någon eller några fler intervjuer med andra aktörer för att på så vis stärka 

forskningens trovärdighet. Om det funnits möjlighet att intervjua kommuner med liknande 

förutsättningar som både Årjäng och Arvika kanske forskningsresultatet blivit mer dynamiskt. 

Under arbetsprocessen uppmärksammade vi att en intervju med Trafikverket hade varit 

givande för vår forskning. Deras kunskap och inflytande angående projektet “Oslo-Stockholm 

2:55” hade kunnat vara en värdefull komplettering och deras ställningstagande hade kunnat 

jämföras med de respondenter som vi intervjuat.    
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4 Resultat 

I det här kapitlet kommer de resultat som insamlats från intervjuerna med Årjäng respektive 

Arvika kommun samt Region Värmland att redogöras. En sammanfattande text utifrån de svar 

som inkommit under intervjuerna kommer att varvas med citat från respondenterna. Vidare 

kommer en redogörelse av Värmlandsstrategin att presenteras, vilket representerar den 

strategiska utvecklingen i länet.   

 

4.1 Ett värmländskt perspektiv på rörlighet  

Värmlandsstrategin är ett dokument från Region Värmland som kartlägger Värmlands 

nuvarande utmaningar samtidigt som den belyser vilka områden som behöver utvecklas för att 

regionen ska förbli konkurrenskraftig.  

 

Värmland ligger i topp vad gäller varuexport per sysselsatt och bland den högsta andelen 

anställda i utlandsägda företag i riket. Den varuexporterade industrin består till stor del av 

papper-, massa-, förpackning-, stål- och verkstadsindustri. Detta innebär att många företag 

som är etablerade i Värmland är globalt konkurrenskraftiga. Även den värmländska 

besöksnäringen är starkt internationell, år 2012 hade Värmland den högsta andelen utländska 

gästnätter jämfört med övriga Sverige. Inom både den internationella varuexporten och 

besöksnäringen är både Norge och Tyskland de viktigaste nationerna. Ett starkt internationellt 

näringsliv medför inte bara fördelar, det ställer krav på att företagen har kompetensen för 

innovation och möjlighet att anpassa sig utefter den internationella marknaden och 

svängningar i den globala ekonomin. Detta ställer krav på att regionens nuvarande 

utbildningsnivå höjs eftersom den i nuläget är lägre än rikets genomsnitt (Region Värmland 

2014). I regionen är det Karlstad som innehar den högsta utbildningsnivån där drygt 22 

procent (Statistiska centralbyrån 2017a) av den folkbokförda befolkningen över 16 år har en 

eftergymnasial utbildning på tre år eller mer. I Årjäng ligger samma utbildningsnivå på nio 

procent och i Arvika är den eftergymnasiala utbildningsnivån på minst tre år nästan 14 

procent (Statistiska centralbyrån 2017b) (Statistiska centralbyrån 2017c). 

 

Värmlandsstrategin belyser även länken med Norge. Oslo är Värmlands närmaste storstad 

rent geografiskt och en av Europas snabbast växande ekonomier. Varje vecka pendlar cirka 5 

400 personer över gränsen för att arbeta i Norge. Arbetspendlingen innebär att delar av 

Värmland ingår i Oslos arbetsmarknadsregion. På den svenska sidan är gränshandeln 
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betydelsefull för ekonomin och under 2012 omsatte gränshandeln 2.7 miljarder kronor, runt 

en fjärdedel av den norska gränshandeln sker i Värmland. Region Värmland fastställer att 

närheten till Oslo är underutnyttjad och att infrastrukturen behöver förbättras. 

Tillgängligheten till och från Norge måste utvecklas och är en avgörande förutsättning för att 

regionen ska bli mer konkurrenskraftig i framtiden. En ytterligare utmaning är att attrahera 

fler norska företag att etablera sig i Värmland, förhoppningen bakom detta är att reducera 

mängden gränspendlare till Norge och behålla kompetent arbetskraft inom Värmland och 

inom det svenska näringslivet (Region Värmland 2014).  

 

För att stimulera de nuvarande utmaningarna pekar Värmlandsstrategin på fyra områden som 

behöver förbättras. Det behövs förbättrade kommunikationer, höjd kompetens på alla nivåer 

och fler starkare företag för att uppnå det fjärde huvudmålet, livskvalitet för alla. (Region 

Värmland 2014) 

 

Vad gäller ett av huvudmålen, förbättrade kommunikationer, är syftet att fler ska kunna få 

möjlighet att bo, arbeta och studera i Värmland. Det ska också vara lätt att ta sig till och från 

Värmland med snabba och enkla transporter med person- och godstrafik. För västra Värmland 

är kommunikationen med Norge viktigt och för Karlstad och de östra delarna av länet är 

Örebroregionen av stor betydelse, region Värmland förmodar att fler delar av Värmland 

kommer vara en del av Oslos arbetsmarknad år 2020. När det kommer till infrastruktur 

tillämpar både Region Värmland, precis som Trafikverket, en fyrstegsprincip. Det innebär att 

man i första han ser om det går att påverka behovet av transport. Det andra steget är att 

undersöka om det går att använda befintlig infrastruktur mer effektivt. I tredje hand görs 

begränsade ombyggnationer av befintliga kommunikationsstråk, skulle det inte räcka utförs 

större infrastrukturinvesteringar (Region Värmland 2014) (Trafikverket 2018). Vad gäller 

biltransport ska de viktigaste kommunikationsstråken E18, E45, riksväg 61, riksväg 62 och 

riksväg 63 prioriteras. Järnvägen lägger fokus på Värmlandsbanan, Norge/Vänerbanan och 

Fryksdalsbanan. Detta ska underlätta för snabba och smidiga resor mellan kommunernas 

huvudorter och Karlstad och förhoppningen är att bygga ihop regionen (Region Värmland 

2014). 
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4.2 Intervjuer 
 

4.2.1 Region Värmland 

Kommunikationer har en betydande roll för den regionala utvecklingen. Region Värmland 

framhäver arbetspendling som en av de mest betydande faktorerna för regional utveckling och 

goda kommunikationer underlättar för individen att ta sig till och från sitt arbete. Regionen 

pekar vidare på vikten av att vara en attraktiv region. Goda kommunikationer har stor 

betydelse för att regionen ska upplevas attraktiv där människor faktiskt vill leva. Regionen 

framhäver inte sällan sitt strategiska läge mellan Oslo och Stockholm, där det är enkelt att ta 

sig till de två huvudstäderna för att därifrån ta sig ut i världen. Dessa två aspekter, 

arbetspendling och attraktivitet, anser Region Värmland vara de två viktigaste faktorer som 

kommunikationer medför.  

 

“Hade vi inte haft bra kommunikationer hade det inte varit möjligt att jobba med tillväxt 

överhuvudtaget. I en rapport som WSP tagit fram, regionernas kamp, säger dem i princip rakt 

ut att orter som inte har bra kommunikationer kommer inte att överleva.” 

 

Regionen arbetar främst med att utveckla och förbättra redan befintliga kommunikationsstråk 

men är samtidigt positiv till det föreslagna projektet “Oslo-Stockholm 2:55”, vilket är en 

sträcka som de prioriterar högt. Projektet skulle vara en otrolig möjlighet för Värmland, 

främst att det gör det möjligt att knyta ihop andra arbetsmarknadsregioner. Exempelvis når 

man Örebro på ungefär en halvtimme, vilket respondenten på Region Värmland ser en stor 

potential i. I Trafikverkets åtgärdsvalsstudie finns i Värmland olika sträckningsalternativ. 

Region Värmland har inte något uttalat önskemål om vilken sträcka de tycker vore lämpligast 

utan avvaktar en utredning som förhoppningsvis kommer att inledas under 2019. Däremot har 

bolaget bakom projektet tittat på spåret mellan Arvika och Lilleström eftersom det är den 

kortaste sträckan, vilket också skulle ge den lägsta investeringskostnaden. Regionen ser ett 

stort värde i att stå bakom de slutsatser som Trafikverket kommit fram till, gällande 

sträckning i Värmland.   

 

Den föreslagna tåglinjen “Oslo-Stockholm 2:55” kommer att påverka Värmland som län på 

flera punkter.  
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“Det handlar ju om att det kommer vara positivt för bostadsbyggandet i länet och det är ju en 

konsekvens av en ökad befolkning och det i sin tur för med sig fler arbetstillfällen och ett mer 

dynamiskt näringsliv. Det blir på något sätt en positiv spiral där saker förstärker varandra, 

jobb, invånare, näringsliv. Så att det skulle sannolikt spinna vidare så att det i sin tur 

påverkar lönesummor, bruttoregionalprodukten och så vidare.” 

 

Regionen framhäver att det främst är stationsnära orter som kommer att gynnas mest och få 

störst del av effekten. Dock ser de även en positiv effekt för lite mer perifera orter. De har 

fortfarande samma avstånd till stationerna men den utvecklade kommunikationen i form av 

järnväg underlättar även för dessa individer att ta sig ut i världen. Om den föreslagna sträckan 

skulle gå via Arvika och vidare mot Norge anser Region Värmland att de skulle stärka 

framförallt arbetspendlingen till Norge. Restiden mellan Arvika och Oslo skulle hamna strax 

under timmen, vilket är en restid som människor kan tänka sig att arbetspendla dagligen. 

Norge har generellt sett högre löner än Sverige och fortfarande en dynamisk arbetsmarknad. 

Vidare beskriver Region Värmland fördelar inom näringsliv, befolkning samt skatteintäkter.  

 

Om den föreslagna sträckan istället skulle gå via Årjäng och vidare mot Norge hade det enligt 

Region Värmland inneburit ännu större positiva effekter. Det beror på att Årjäng i dagsläget 

har ännu större arbetspendling till Norge än vad Arvika har. Dessutom saknar Årjäng 

tågförbindelse, till skillnad mot Arvika som enligt Region Värmland idag har någorlunda okej 

järnvägsförbindelser. De menar på att en ort som helt saknar tågförbindelse får en större 

positiv effekt vid en nyetablering av tågtrafik jämfört med en ort som får en utveckling av 

befintlig järnvägsförbindelse. Oavsett om det blir Arvika eller Årjäng som får ta del av 

järnvägsförbindelsen är inte helt avgörande för respektive ort, menar Region Värmland. De 

som bor i Årjäng har ett relativt nära avstånd till Arvika och tvärtom och det är inte osannolikt 

att vägnätet mellan de båda orterna i sådana fall skulle förbättras.  

 

Utvecklingen av järnvägen i regionen kommer att innebära en regionförstoring där det 

möjliggör för individer att nå andra arbetsmarknadsregioner, både västerut och österut. 

Region Värmland har ingen prioriterad arbetsmarknad som de strävar åt utan både Norges 

som Örebros arbetsmarknad är viktiga.  

 

“I det här finns inga prioriteringar om det är öst eller väst som gäller utan det gäller att få 

till den utvidgning av befintliga arbetsmarknadsområden och det är ett uttalat mål i 
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Värmland, att vi ska minska antalet lokala arbetsmarknader i länet. Man kan se att det ger 

positiva effekter för den regionala tillväxten och skapar en mer dynamisk arbetsmarknad, 

eftersom man har mer att välja på.” 

 

Förutom positiva effekter för arbetspendlingen är projektet även gynnsamt för godstrafiken. 

Idag är det en kapacitetsproblematik på den befintliga järnvägen som resulterar i att tågen blir 

försenade eller inte kommer fram överhuvudtaget. Det är framförallt problematiskt mellan Kil 

och Karlstad, där det körs fler tåg på den enkelspåriga banan än vad det teoretiskt är möjligt. 

Dubbelspår mellan dessa orter är därför av stort intresse.  

 

“Om vi utgår från att det är den sträckningen (Arvika-Lilleström) som bolaget Oslo-

Stockholm 2:55 AB tittat på som blir av så får vi då två parallella banor mellan Norge och 

Sverige. Då kan det vara så att man kör snabb persontrafik på den nya banan och godståg på 

den gamla banan. På det sättet får man ett betydligt mer robust system med väldigt mycket 

bättre kapacitet. Då får godstrafiken köra på sina egna villkor och kunna köra mycket mer än 

vad de kan idag. På det sättet så finns det en stor vinst.”   

 

Sammanfattningsvis anser Region Värmland att goda kommunikationer är avgörande för den 

regionala tillväxten. Arbetspendling utgör en av de viktigaste faktorerna för den regionala 

tillväxten och är betydande och gynnsam för både individ och företag då individen får fler 

valmöjligheter och företagen får lättare att hitta rätt kompetens. Dessutom trycker Region 

Värmland på att goda kommunikationer är viktig för attraktiviteten i en region.  

 

4.2.2 Årjängs kommun 

För Årjängs del utgör Europavägen (E18) och länsväg 172 de viktiga kommunikationsstråken 

då kommunen i dagsläget saknar järnvägsförbindelse. Årjäng har en problematik med att hitta 

kompetent arbetskraft då deras geografiska läge framförallt bidrar till för långa restider vid 

arbetspendling.  

 

“Om vi säger utbildad arbetskraft kanske bosätter sig i Karlstad eller Hammarö och så ska 

du pendla hit. Det tar 1 timme och 39 minuter enkel resa med buss.”  

 

Kommunikationer medför för Årjängs del främst positiva effekter för handeln, och då 

gränshandeln mellan Sverige och Norge. Det kommer in väldigt mycket norrmän via E18 
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eftersom priset på varorna på den svenska sidan generellt sett är upp till 40 procent billigare. 

Dessutom är det en betydande del svenskar som åker över gränsen för att arbeta eftersom 

lönerna i Norge är högre än i Sverige. Det innebär att E18 utgör ett stort kapitalflöde länderna 

emellan.  

 

Att ha tåg som komplement till E18 är enligt samhällsbyggnadschefen på Årjängs kommun en 

dröm, vilket då kommer att avlasta den belastning som idag finns på Europavägen. En 

nyetablering av tågtrafik skulle få en rad positiva effekter för kommunen. Näringslivet skulle 

utvecklas, antalet besökare till kommunen skulle öka samt att det underlättar för företagen att 

kunna rekrytera rätt arbetskraft, alltså gynna arbetspendlingen. Dessutom är det gynnsamt för 

bostads- och befolkningsutvecklingen.  

 

“Om vi skulle få ett snabbtåg, helt plötsligt skulle kan du bo här och jobba i Karlskoga 

kanske. Kristinehamn, Karlskoga och Örebro har ju en grupp som kämpar väldigt mycket 

med den här 2:55-delen, för de ser ju arbetsmarknadsregionen. Alltså var kommer du inom 

timmen, det är ju det som är intressant egentligen.” 

 

”Vår arbetsregion skulle ju växa enormt på det.” 

 

“Sen är det ju såhär att vi har låga priser på tomter och villor. Får du en större 

arbetsmarknad då kan man helt plötsligt bosätta sig sjönära i LIS-områden. Och du kan 

kanske på någon timme vara inne i Oslo ändå.” 

 

Respondenterna trycker på att arbetsmarknadsregionerna längs det föreslagna projektet 

kommer att länkas samman. Istället för dagens åtta arbetsmarknadsregioner så kommer den 

föreslagna järnvägen att leda till att det blir tre arbetsmarknadsregioner. Att transporteras på 

en kortare tid innebär ett alternativ att kunna nå ett större område, vilket skapar möjligheter 

för individen och företagen. Årjängs primära fokus, vad gäller arbetsmarknader, riktas mot 

Norge och då framförallt Osloregionen. Samhällsbyggnadschefen understryker att ingen 

blickar österut utan samtliga blickar västerut. Karlstad lever ett eget liv. Näringslivsstrategen 

menar på att det skiljer sig beroende på om det handlar om att försöka locka arbetstagare från 

andra geografiska platser eller om det handlar om att försöka locka människor att bo här och 

arbeta på annan ort.  
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“Arbetstagarna är oftast svenskar. Då är det i så fall österut. Då blir det Karlstad. Norrmän 

har ett problem med att dem ligger i ett helt annat löneläge, de vill inte gå ned i lön och det 

skiljer sig ganska mycket lönemässigt. Det gör att vi har svårt att rekrytera kompetent 

personal från Norge till Sverige. Även om de tycker att det är nära geografiskt att pendla så 

handlar det om nivån på lönen, så det är ekonomin som styr.”  

 

När det kommer till att rekrytera kompetent personal till Årjäng är det främst 

arbetsmarknaden kring Karlstad som är betydande. Ett införande av järnvägstrafik skulle 

naturligtvis innebära att vi kan rekrytera människor som bor ännu längre bort, menar 

näringslivsstrategen.  

 

Årjängs kommun utgör en del av EU:s yttre gräns mot Norge. Det innebär att flera företag 

flyttar från Norge till Töcksfors för att på så vis kunna vara en del av EU:s handelsområde. 

Det är andra kostnader för ett företag att finnas inom EU än vad det är i Norge, bland annat är 

lönerna betydligt lägre om företagen flyttar från Norge. Näringslivsstrategen på Årjängs 

kommun berättar vidare att Norge är väldigt protektionistiska vad gäller att skydda inhemsk 

produktion, vilket även det resulterar i att företag flyttar till Årjäng för att på så vis få tillgång 

till EU-fördelarna. Där har Årjäng en fördel, att de har ett strategiskt läge i förhållande till 

Norge.  

     

Samhällsbyggnadschefen och näringslivsstrategen nämner den Nordiska triangeln och den 

TEN-T-politik som EU för inom området för transport. De berättar att det i dagsläget saknas 

en korridor mellan Oslo och Stockholm och att den föreslagna järnvägen skulle stänga igen 

den lucka som idag finns mellan huvudstäderna. Med järnvägen, istället för att lyfta en 

människa med flyg mellan städerna, får samtliga människor som bor eller verkar på orterna 

mellan huvudstäderna också del av den.  

 

Årjäng nämnde att det finns en dialog mellan inblandade aktörer men att den under projektet 

varit bristfällig. Trafikverkets nuvarande åtgärdsvalsstudie om projektet “Oslo-Stockholm 

2:55” hade helt plötsligt uteslutit sträckningsalternativet via Årjäng, utan någon godtagbar 

förklaring. Om sträckningsalternativet längs med Årjäng ändå blir verklighet, och inte via 

Arvika, skulle det få en positiv effekt för den södergående banan ned mot Göteborg. 

Näringslivsstrategen nämner dessutom att det i Norge bor fler människor längs med E18 än 

vad det gör i Lilleström- och Kongsvinger-området, vilket ur den aspekten gör det mer 
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naturligt att placera den föreslagna järnvägen längs med E18. Vidare beskriver 

samhällsbyggnadschefen att den sydöstra landsdelen i Norge har mer ekonomisk bärighet än 

hela Mälardalen. Att inte få med den delen, utan istället dra sträckan via Lilleström vidare 

mot Arvika, är enligt honom en farhåga.  

 

“Nu är ju ÅVS:en färdig och blev presenterad när jag var i Stockholm. Det var då jag såg att 

de plockat bort sträckan förbi Årjäng. Det hade inte varit på tal tidigare och då räcker en 

från Mälardalsregionen upp handen och undrar “vad är det här?”.”  

 

“Du kortar ned sträckan Karlstad-Göteborg, som är väldigt intressant. För om jag från Säffle 

ska åka till Karlstad, då måste jag åka upp till Kil för att sedan åka ned igen. Och det är 25 

minuter längre bara det.”   

 

Även om Årjäng gärna hade önskat att den föreslagna sträckan skulle gå via Årjäng är de mer 

intresserade av en snabbjärnväg som skulle finansieras med kinesiska medel. 

Näringslivsstrategen nämner flera gånger under intervjun att det är en utopi att lägga 

järnvägen via Årjäng och att det förmodligen aldrig kommer att bli verklighet. Det är mer 

troligt att den istället kommer att gå via Arvika. Hon anser att det är bättre att reparera den 

befintliga järnvägen, via Arvika, när det gäller projektet “Oslo-Stockholm 2:55” och istället 

komplettera med en till, en ny, snabbjärnväg via Årjäng. Hade det blivit verklighet hade det 

inte behövts dubbelspår på sträckan Karlstad-Oslo via Arvika eftersom det i sådana fall finns 

två järnvägar, menar hon. Vidare berättar näringslivsstrategen att relationerna kommunerna 

emellan skulle missgynnas om Oslo-Stockholm 2:55 skulle gå via Årjäng och inte via Arvika. 

Av dessa anledningar framhäver hon privata finansieringsmöjligheter där snabbjärnvägen 

utgör ett komplement till projektet 2:55.   

 

Sammanfattningsvis framhåller respondenterna på Årjängs kommun att 

arbetsmarknadsregionerna, i och med det föreslagna projektet “Oslo-Stockholm 2:55”, 

kommer att vidgas och gynnas oerhört. Eftersom kommunen i dagsläget har svårt att finna 

arbetskraft ser de förbättrade och effektivare kommunikationer som en möjlighet att finna 

kompetent arbetskraft i form av människor som arbetspendlar. Dessutom framhåller 

kommunen sitt geografiska läge med närheten till Norge och vad det innebär. Möjligheten att 

ta del av deras arbetsmarknad, främst Oslo, samtidigt som den rådande gränshandeln är 

viktigt för kommunen.  
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4.2.3 Arvika kommun 

Arvika kommun framhåller att den aktuella kommunikationen är av stor betydelse för 

arbetspendlingen till och framförallt från kommunen. Cirka 1500 personer pendlar in och 

2500 kommunmedlemmar pendlar ut. De två huvudorter som befolkningen i Arvika pendlar 

mest till är Eda och Karlstad. Pendlingen från Arvika till Norge består av cirka 80 personer 

per dag. Arbetspendlingen till Arvika från Norge är blygsam enligt respondenterna, troligen 

på grund av det försämrade löneläget i Sverige jämfört med Norge.  

 

“Tittar vi på pendlingen oaktat trafikslag så är huvudorten Eda, som man pendlar till. Sen är 

ort nummer två Karlstad. Sen har jag statistik men inte i huvudet. Och det är cirka 2500 som 

pendlar ut och cirka 1500 som pendlar in.” 

  

“Norge, vad är det? Ett 80-tal?”  

 

Den befintliga järnvägens huvudsakliga nytta för Arvika kommun är persontransporter. 

Järnvägen har möjlighet att tillföra kompetensförsörjning till både kommunen och det privata 

näringslivet på ett sätt som riksvägarna inte har. Förutom arbetspendlingen kan 

affärsresenärer och konsulter på ett enkelt sätt nå Arvikas med hjälp av direkttågförbindelsen 

mellan Oslo och Stockholm. På samma sätt kan också personal från Arvikas näringsliv åka på 

tjänsteresor ut till resten av Sverige. Respondenten misstänker att bilresor fortfarande är det 

vanligaste transportmedlet men att tågresor är ett betydande komplement. 

 

“Man kan ju säga att det är viktigt både för folk som bor här att ta sig till arbete då på andra 

ställen. Men det är också viktigt för vår egen personalförsörjning, kommunens 

personalförsörjning. För andra industrier också.“ 

 

“Men sen har det också betydelse för företagen, inte enbart vad gäller arbetspendlingen då 

utan också att du som affärsresenär tar dig enkelt till Arvika, både från Stockholm och från 

Oslo eftersom vi har direkttåg-förbindelse mellan två huvudstäder.” 

  

En av de två intervjuade respondenterna reser själv med tåg i princip varje dag och uppger att 

det finns ett högre upplevt värde att åka tåg jämfört med buss eftersom resan går fortare och 

färdmedlet är bekvämare. Det finns utrymme att arbeta under arbetsresan på ett sätt som inte 

alltid är möjligt på en bussresa och framförallt aldrig under en bilfärd. 
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Den största delen av godstransporter passerar Arvika utan att stanna, det rullar stora mängder 

godstransporter mellan Norge och Sverige på Värmlandsbanan. Stora Enso i Skoghall och 

Gruvön i Grums får i dagsläget mycket av sitt råmaterial från Norge till följd av att sågverk 

och massa-fabriker lagt ner på andra sidan gränsen. För Arvikas del finns två stycken sågverk 

i kommunen som drar stor nytta av järnvägen. Sågverken transporterar rundvirke och flis till 

Stockholm cirka en gång i veckan med hjälp av den nuvarande järnvägsförbindelsen. 

 

“Det är ju en hel del godstrafik som passerar här till och från Norge men det stannar ju inte 

här utan det bara passerar här. Det är en hel del, alltså i Norge har man inte samma 

möjlighet till avsättning av sina skogsprodukter. En del sågverk och massa-fabriker har lagt 

ned i Norge och då är det in i Sverige för att dom ska få avsättning då av sin produkt. Så 

godstransporterna in i Sverige har ökat.” 

 

“Ja. Skoghall går det en del till, Gruvön går det till. Och sen går det säkert längre in i 

Sverige också men jag vet inte var.” 

 

Respondenterna berättar att kommunen inte enbart är involverad i utvecklingsarbeten på den 

svenska sidan. Det finns ett gott samarbete mellan Arvika och norska Kongsvinger kommun. 

Förhoppning är att samverkandet ska leda till att de gemensamma gränskommunala intressena 

stärks. Arvika berättar dessutom att kommunikationen mellan Gardemoen och Arvika är av 

stor betydelse eftersom det finns avsevärt mycket fler flygförbindelser där än från exempelvis 

Karlstads flygplats. Den enskilt viktigaste frågan inom järnvägskommunikationen är 

dubbelspår mellan Stockholm-Oslo och via Arvika. De positiva effekterna av att få möjlighet 

att ta del Oslos arbetsmarknad går inte att förneka. Om “2:55 förbindelsen” mellan Stockholm 

och Oslo skulle bli verklighet kommer det finnas möjlighet för dagspendling till 

storstadsregionen vilket skulle vara väldigt förmånligt för kommunens arbetsföra befolkning. 

Det är också betydande att ha möjlighet att kunna arbetspendla till Karlstad och Örebro på ett 

snabbare sätt än tidigare. Men den expansion som Oslo haft de senaste 20-25 åren överstiger 

vad Sverige haft under samma tidsperiod, vilket gör att arbetsregionen runt Oslo är mer 

attraktiv. Inflyttningen till kommunen skulle förhoppningsvis kunna stiga eftersom 

kostnadsläget är lägre i Arvika än runt Oslo området. Det skulle innebära att bostadspriserna 

ökar vilket skulle ge ett förbättrat underlag till en ökad bostadsproduktion i kommunen.  
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“Tittar vi på framtiden och ni är ju medvetna om 2:55 så är det klart att den enskilt viktigaste 

frågan det skulle jag nog vilja säga det är dubbelspår mellan Stockholm och Oslo, via Arvika. 

Tittar vi på de möjligheter det skulle ge med pendling framförallt till Oslo så skulle det vara 

väldigt väldigt förmånligt eller viktigt för oss för att möjliggöra dagspendling till i första 

hand då Oslo. För då blir ju Arvika en del av storstadsregionen Oslo.” 

 

“Tittar vi på den expansion som Oslo har haft de senaste 20-25 åren så överstiger ju det 

egentligen Stockholm också, relativt sett.” 

 

Arvika ställer sig väldigt positivt till det nya järnvägsprojektet mellan “Oslo - Stockholm 

2:55”. Även om tågen inte skulle stanna i Arvika kan dubbelspår och fler mötesspår innebära 

möjlighet att köra fler fjärrtåg mellan närliggande orter. Om den planerade järnvägen mot all 

förmodan inte skulle sträckas genom Arvika kommer den gamla järnvägen naturligtvis 

fortfarande finnas kvar och förhoppningsvis kommer den avlastas eftersom allt fler tåg 

kommer löpa på den nya järnvägen.   

 

“Men en sådan stor infrastruktursatsning som innebär mer dubbelspår och fler mötesspår 

skulle vara bra för Arvika kommun. Även om dom här snabba tågen inte skulle stanna här så 

skulle det ändå innebära att det byggs ny järnväg som förbättrar möjligheten att frakta gods 

och köra personer, till och från Arvika.“ 

 

Om järnvägsprojektet 2:55 förverkligas är förhoppningen att samma målgrupper som idag ska 

fortsätta använda järnvägen, fast i större omfattning. Det skulle också förenkla för 

gymnasieungdomar i närliggande kommuner att pendla in till gymnasieskolor i Arvika. 

Studenter i kommunen skulle få möjlighet att bo kvar i Arvika och studera på annan ort. Men 

det är arbetspendlingen har störst potential att utvecklas. Både godstrafiken och 

persontrafiken skulle kunna öka. Från den norska sidan är intresset för godstrafik störst och 

från den svenska sidan är det till stor del persontrafiken som är av störst intresse. 

 

“Att arbetspendlingen kan öka ytterligare för att det är ju fortfarande, med en ny järnväg så 

är det ju arbetspendlingen som vi ser som har störst potential att kunna utökas. Och 

affärsresenärer då som får kortare tid till sina möten och sina kundbesök och det här. Sen har 

vi ju inte varit inne så mycket på besöksnäringen, men besöksnäringen är också en målgrupp 

som använder järnvägen idag.” 
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“Viktigt idag för gymnasieungdomar, både att åka från Arvika till gymnasiestudier på annan 

ort. Det finns ju även gymnasieungdomar som åker hit och går på gymnasieskola här i 

Arvika.” 

 

Järnvägen är jätteviktig för Arvika, den är inte bara betydande för de verksamheter och 

målgrupper som använder järnvägen, den har också ett symbolvärde för staden. Det visar att 

det finns kommunikationer med omvärlden. Järnvägen går inte att likställa med en busslinje 

eftersom bussen kan försvinna vilken dag som helst men järnvägen på grund av att det är 

avsevärt mycket mer investeringar i den. 

 

“Järnvägen är ju tycker jag jätteviktig för Arvika. Det är inte bara viktigt tycker jag för dom 

som faktiskt åker på järnvägen, utan det är också ett symbolvärde på något sätt för staden, att 

här är en riktig stad, här finns det kommunikationer ut till världen.” 

 

“Men då har nog järnvägen större betydelse än buss, det tror jag för järnvägen, alltså den är 

ju en investering som har gjorts och den ligger på en plats. En buss som går den kan ju 

försvinna vilken dag som helst men järnvägen, det ska liksom mycket till innan järnvägen 

försvinner.”  

  

Sammanfattningsvis framhåller respondenterna på Arvika kommun att kommunikationer är 

viktiga för arbetspendlingen då den tillför en försörjning av kompetens för näringslivet i 

kommunen. Det möjliggör för individer att ta sig till sina arbeten samtidigt som det möjliggör 

för företagen i kommunen att hitta kompetent arbetskraft. De beskriver att Arvika, i och med 

det föreslagna projektet “Oslo-Stockholm 2:55”, blir en del av storstadsregionen Oslo och den 

arbetsmarknaden som finns där.  
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5 Analys 

I det här kapitlet kommer resultatet att analyseras utifrån den teori som undersökningen utgår 

från. Vi jämför de olika respondenternas svar med varandra för att urskilja eventuella 

liknelser och skillnader och drar sedan egna slutsatser.  

 

5.1 Fördelar av järnvägen utifrån lokala och regionala resonemang 

Mot bakgrund av Wärneryds (1990) skiss om aktivitetslokalisering från förindustriellt 

samhälle till servicesamhälle kan vi i våra resultat se att denna illustration stärks. Den 

föreslagna järnvägen “Oslo-Stockholm 2:55” förstärker bilden om att aktiviteter, som i vår 

undersökning främst handlat om arbete och i viss mån även fritidssysslor, hamnar längre ifrån 

bostaden. Eller rättare sagt så möjliggör den föreslagna järnvägslinjen för individer att 

förlägga arbetsplatsen på ett längre avstånd från bostaden. Detta mot bakgrund av att samtliga 

respondenter under intervjuerna, både Arvika och Årjängs kommun samt Region Värmland, 

framhöll just att projektet möjliggjorde för en individ att bo på en plats och arbeta på en 

annan. Arvika nämnde dessutom att det inte enbart handlade om att svenskar skulle bosätta 

sig i kommunen för att arbeta i Norge. Det fanns från kommunens sida även förhoppningar att 

norrmän skulle bosätta sig i kommunen, med resonemanget att det är betydligt billigare än i 

Norge. Waldo (2002) beskriver i boken “Staden och resandet, mötet mellan planering och 

arbetsliv” att det finns forskning på att restiden över tid inte har förändrats, utan att restiden 

har varit ungefär 80 minuter per dag oavsett färdmedelsval. Med restiden menas då samtliga 

resor, det vill säga resor till arbete, fritidssysslor, service med mera. Detta har varit möjligt på 

grund av teknologins utveckling där vi kan färdas längre sträckor utan att påverka restiden. 

Projektet “Oslo-Stockholm 2:55” möjliggör för individen att kunna resa ännu längre sträckor 

utan att restiden ökar. Restiden kommer därför troligen att fortsätta vara relativt konstant, det 

vill säga ungefär 80 minuter per dag oavsett val av färdmedel, inklusive samtliga resor. 

Kommuner som befinner sig längs med eller i närheten av den planerade järnvägssträckan har 

goda anledningar till att vara delaktiga i projektet. Det ligger i kommunens intresse att 

förbättra transportmöjligheterna så att Wärneryds (1990) illustrationsbild om servicesamhället 

förverkligas för invånarna och näringslivet. Vår forskning visar att olika kommuner för olika 

typer av resonemang kring varför järnvägen ska sträckas genom just deras kommun. 

 

Respondenterna på Årjängs kommun förde ett mer internationellt resonemang än Arvika 

kring varför den föreslagna järnvägen ska sträcka sig via Årjängs kommun. De framhäver att 
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det bor fler människor i den sydöstra delen av Osloregionen, vilket innebär att det finns ett 

större ekonomiskt kapital i det området. Enligt respondenterna har den sydöstra landsdelen av 

Norge mer ekonomisk bärkraft än hela Mälardalen. Ytterligare en effekt av att anlägga en ny 

sträcka mellan Karlstad och Oslo, via Årjäng, är att Göteborgsregionen skulle få en förbättrad 

koppling till Osloregionen och Karlstad skulle få en kortare restid ner till Göteborgsregionen, 

om järnvägssträckan undviker den övertrafikerade järnvägssträckan mellan Kil och Karlstad. 

Årjäng bejakar naturligtvis sina egna intressen med dessa resonemang men de har ett tydligt 

internationellt perspektiv på hur kommunikationen mellan Oslo och Stockholm, och till viss 

del Göteborg, kan förbättras. Kommunen resonerar alltså utifrån ett större helhetsperspektiv 

och vad som ger störst samhällsnytta för Skandinavien. Dessa tankegångar som Årjängs 

kommun för kan knytas till Andersson och Molina:s (2008) resonemang över att regionens 

rumsliga utsträckning är flexibel och föränderlig över tid. 

 

Respondenterna på Arvika kommun för ett liknande resonemang som Årjäng vad gäller 

arbetspendling, möjligheten att bo i kommunen och arbeta på annan ort samt den ökade 

ekonomiska tillväxten som den föreslagna järnvägsförbindelsen medför. Däremot upplevde vi 

att Arvika inte förde ett lika övergripande resonemang över järnvägens positiva effekter, utan 

de pratade mer om de lokala fördelarna för Arvika och dess närområde. Trafikverkets 

åtgärdsvalsstudie pekar mycket på att den planerade järnvägen faktiskt kommer att sträckas 

via Arvika. Det innebär att Arvika i mindre utsträckning behöver föra ett resonemang om 

varför den ska gå via Arvika kommun. De upplevdes inte lika hängivna om 

järnvägsförbindelsen Oslo-Stockholm 2:55, i alla fall inte i lika stor utsträckning som Årjängs 

kommun var. Däremot var Årjängs kommun inte så hängivna över att få just Oslo-Stockholm 

2:55 till sin ort, utan de var mer hängivna att få en järnväg överhuvudtaget och riktade mest 

fokus på en höghastighetsjärnväg finansierad med kinesiska medel.  

 

Region Värmland tar en neutral utgångspunkt vad gäller de aktuella sträckningsalternativen. 

Respondenten berättar att Region Värmland kommer att stå bakom det beslut som 

Trafikverket i slutändan kommer fram till. Det är möjligt att de inte vill vara partiska i frågan 

för att undvika interna konflikter inom länet. Det kan också bero på att Region Värmland 

saknar kompetens inom sakfrågan för att avgöra vilken järnvägssträckning som ger 

fördelaktigast utfall. Oavsett vilket sträckningsalternativ som blir verklighet kommer 

järnvägen att sträcka sig inom länet, vilket är gynnsamt för Värmland som helhet. Eftersom 

det är staten som troligen kommer att finansiera projektet är det rimligt att acceptera deras 
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beslut. Detta väcker tankar över hur stort inflytande kommuner och regioner ska ha i 

gränsöverskridande kommunikationsinvesteringar. Det måste naturligtvis finnas utrymme för 

en dialog med alla inblandade aktörer längs med de aktuella sträckningsalternativen. Mot 

bakgrund av det alternativ till sträcka som gick via Årjängs kommun var den enligt 

samhällsbyggnadschefen på Årjängs kommun helt plötsligt borttagen, utan att Årjäng själva 

hade fått information om det. Det här tyder på en bristande samverkan mellan staten och den 

kommunala sektorn i just den här frågan. 

 

Vad gäller det mest realistiska sträckningsalternativet tyder det mesta på att järnvägen 

kommer förbättras eller alternativt förnyas längs med Arvika och Lilleström. Trafikverkets 

(2018) fyrstegsprincip, som även Region Värmland tillämpar, tydliggör av ekonomiska skäl 

att befintlig infrastruktur i första hand ska förbättras istället för att ny infrastruktur anläggs.  

Eftersom det inte finns någon järnväg förbi Årjäng idag kommer det betyda en större kostnad 

att lägga den föreslagna järnvägen via Årjäng istället för via Arvika, där det är en betydligt 

kortare sträcka som behöver byggas. I och med att den befintliga järnvägen sträcker sig via 

Arvika är det troligt att den föreslagna järnvägen “Oslo-Stockholm 2:55” hamnar där. Då 

krävs en ny sträcka mellan Arvika och Oslo, vilket är en betydligt kortare sträcka än att 

anlägga en ny sträcka mellan Karlstad och Oslo, via Årjäng. I slutändan kommer det troligtvis 

att vara den ekonomiska aspekten som avgör vart sträckan placeras och inte vart den ger störst 

samhällsnytta, både Sverige och Norge inkluderat.    

 

Det skulle innebära att stora delar av järnvägen mellan Oslo och Stockholm moderniseras 

men för att uppnå en restid mellan huvudstäderna på under tre timmar är det nödvändigt att 

dra en ny sträcka som undviker Kongsvinger. En sträcka som inkluderar Årjäng skulle vara 

ekonomiskt påfrestande och enligt fyrstegsprincipen kommer det vara det sista alternativet. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att kommunikationsförbättringar på internationell 

nivå inte alltid tar de mindre orterna i beaktande. Även om förbättrade kommunikationer 

skulle gynna en plats ofattbart mycket är det fortfarande tillgängligheten mellan 

huvudstäderna och det ekonomiska resurserna som i första hand styr vilka 

sträckningsalternativ som blir verklighet. Den nuvarande järnvägen i Arvika medför i 

dagsläget ett flertal positiva effekter till kommunen som Årjäng saknar. Det är exempelvis 

lättare för en arbetsgivare i Arvika att anställa en person som är bosatt i Karlstad än vad en 

arbetsgivare i Årjäng har. Dessa positiva effekter kommer troligen att förstärkas i och med 

Trafikverkets tillämpning av fyrstegsprincipen. Det handlar inte om att fördela resurser inom 
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regionen där kommuner får likvärdiga fördelar som en järnväg medför. Av ekonomiska skäl 

förstärker fyrstegsprincipen de delar av regionen som redan har de rätta förutsättningarna. 

 

Den mest betydelsefulla effekten av ökad järnvägstrafik i Värmland är enligt Arvika och 

Årjängs kommun tillgången till Oslos arbetsmarknad. Det innebär att de som bor i Sverige på 

ett effektivare sätt kan ta sig till grannlandet för arbete, vilket både Arvika respektive Årjängs 

kommun är positiva till. Kommunerna påpekar att Oslos arbetsmarknad växer snabbare än de 

svenska arbetsmarknaderna österut. Kommunerna har dessutom redan många invånare som 

bor i kommunen som dags- eller veckopendlar och det finns en förhoppning att fler ska kunna 

ha den möjligheten om den planerade järnvägen blir verklighet. Mot bakgrund av detta finns i 

Region Värmlands regionala utvecklingsplan, Värmlandsstrategin, vissa kontraster kring 

svenskarnas arbetspendling till Norge. I Värmlandsstrategin (2014) är det önskvärt att bland 

annat locka fler norska företag över gränsen till den svenska sidan för att på så sätt behålla 

kompetent arbetskraft i Värmland, då det är gynnsamt både för det värmländska och svenska 

näringslivet. Detta innebär att kommunerna inte är lika angelägna om att arbetskraften ska 

stanna i Värmland som Region Värmland är. Årjäng tydliggör dock att det finns positiva 

effekter av att fler norska företag etablerar sig på den svenska sidan men båda kommunerna 

understryker att det i första hand är tillgången till Oslos arbetsmarknad som är det primära. 

 

Medan de två kommunerna Årjäng respektive Arvika nästan uteslutande riktade sitt fokus mot 

Osloregionen, vad gäller arbetsmarknad, riktade Region Värmland större fokus österut och då 

främst mot Örebroregionen, men även Mälardalen. Detta kan tyckas vara naturligt då de båda 

kommunerna är belägna geografiskt i västra Värmland och har därför en mer geografisk 

närhet till Norge och Oslo medan Region Värmland representerar hela länet och av den 

anledningen ser ett stort värde även i den svenska arbetsmarknaden österut. Region Värmland 

vill troligen sträva efter att ha tillgång till alla närliggande arbetsmarknader för att bli en så 

dynamisk region som möjligt. Regionens intressen är förankrade i ett mer övergripande 

perspektiv än vad de enskilda kommunerna visar på.  

 

Mot bakgrund av Swecos rapport (2017) gällande positiva effekter av förbättrade 

järnvägskommunikationer kan liknande effekter synas utifrån det resultat som inkommit från 

våra intervjuer samt dokumentanalys av Värmlandsstrategin. Respondenterna, i enighet med 

det Värmlandsstrategin hävdar, är överens om att förbättrade järnvägskommunikationer 

medför att arbetsförsörjningen kan säkerställas. Kommuninvånarna får möjlighet att arbeta på 
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annan ort och näringslivet i kommunen får det lättare att rekrytera kompetent arbetskraft. 

Både Årjäng och Arvika är två kommuner med en relativt stagnerad befolkningsutveckling. 

Förbättrade järnvägskommunikationer skulle kunna innebära att invånarantalet i de båda 

kommunerna inte försämras eftersom invånarna får större anledning att bo kvar och kunna 

jobba på annan ort. Precis som Sweco-rapporten presenterar kan en påföljd av detta resultera i 

att bostadspriserna i kommunen ökar, vilket våra respondenter instämmer om. Kostnadsläget 

är för närvarande lågt i Sverige jämfört med Norge, förbättrade kommunikationer innebär att 

norrmän i större utsträckning kan bosätta sig på den svenska sidan av gränsen och tillföra 

skattepengar till svenska kommuner. Det skulle kunna öka skatteintäkterna för de berörda 

kommunerna längs med den utvecklade järnvägssträckan. Vidare är Sverige en del av EU 

vilket innebär att landet har tillgång till EU:s inre marknad och annorlunda handelsavtal med 

övriga länder än vad Norge potentiellt har. Det innebär att norska företag skulle kunna 

etablera sig på den svenska gränsen och rekrytera svensk arbetskraft eftersom löneläget är 

lägre i Sverige än i Norge, vilket innebär att företagen exempelvis inte behöver ha lika högt 

avlönad personal. Förbättrade kommunikationer är naturligtvis en förutsättning för att detta 

skulle kunna bli verklighet, speciellt när näringslivet är i behov av kompetent arbetskraft, som 

ofta förekommer i de större städerna.  

 

Vårt resultat visar att de båda kommunerna och regionen har förhoppningar om att ett flertal 

positiva effekter kan uppstå om den nuvarande järnvägen mellan Stockholm och Oslo 

moderniseras. Årjängs förhoppningar om en ny järnvägssträckning mellan Karlstad och Oslo 

kan ställas mot forskningsstudien “Locomotives of local growth” (2015). Studien hävdar att 

att orter som fick järnväg under mitten av 1800-talet visade en förbättrad ekonomiskt tillväxt 

än de orter som fick järnväg senare under decenniet, där den ekonomiska tillväxten inte blev 

lika omfattande. En av anledningarna var att näringslivets ekonomiska kapital, under 1800-

talet, hastigt flyttades från orter utan kommunikationsleder till orter med tillgång till det nya 

järnvägsnätet. Det kan således finnas risk att det nuvarande ekonomiska kapitalet redan är 

etablerat i de större orterna som redan har godtagbara kommunikationer. Det kanske inte 

räcker med att en närliggande kommun får likvärdig kommunikation för att näringslivet ska 

flytta sin verksamhet till orter som får en ny järnväg, åtminstone inte ur ett kortsiktigt 

perspektiv. Det näringsliv som redan är etablerade får naturligtvis större möjlighet att växa 

men att nytt kapital ska flöda in till kommunen enbart på grund av förbättrade 

kommunikationer kanske är svårfångat, precis som forskningsstudien belyser. Förutom detta 

finns det kommuner som redan har bra kommunikationer men som ändå tampas med 
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tillväxtproblematik. Årjängs kommun har tillgång till E18 vilket är den primära transportleden 

för biltrafik mellan Stockholm och Oslo och Arvika tar del av järnvägssträckan som 

sammankopplar de båda huvudstäderna. Trots dessa transportleder har de båda kommunerna 

en relativt oföränderlig befolkningstillväxt.  

 

Med denna information som bakgrund till Kraft:s (2014) begrepp om migration- och 

cirkulationsflöde skulle en utvecklad järnväg främst tillämpa ett cirkulationsflöde. Den nya 

järnvägen kan öka den rumsliga mobiliteten vilket skulle resultera i att dagsresorna till och 

från kommunen ökar. Migrationsflödet från kommunen kan minska, vilket innebär att färre 

kommuninvånare flyttar från kommunen. Enligt Swecos nyttoanalys (2014) kommer 

befolkningstillväxten i Arvika att öka från 0,2 procent till cirka 0,5 procent. Detta tyder på att 

migrationsflödet till kommunen kommer att öka, även om det blir marginellt jämfört med de 

större orterna. Vi tror att förbättrade kommunikationer leder till att det norska 

migrationsflödet till respektive kommun ökar eftersom levnadskostnaderna är lägre på den 

svenska sidan. Det svenska migrationsflödet till ovanstående kommuner kan dock bli 

begränsad eftersom samma järnvägssträcka kommer moderniseras på de platser som det redan 

är attraktivt att bo i. Precis som på 1800-talet, när järnvägen först etablerades, flyttade det 

ekonomiska kapitalet till platser med god kommunikation. Det är troligt att 

befolkningstrenden kommer följa samma mönster. För invånare som redan bor i eller i 

närområdet av ett arbetsmarknadscentrum som exempelvis Karlstad och Örebro, kommer det 

eventuellt finnas få anledningar för invånarna att flytta till en mindre ort med liknande 

kommunikationer eftersom de redan bor på en plats med ett större ekonomiskt kapital och tar 

del av samma järnvägsförbindelse som den mindre orten. Även om en kommun som tidigare 

varit lokaliserat i periferin får tillgång till fler arbetsmarknader så tror vi att det inte per 

automatik betyder att befolkningstillväxten ökar nämnvärt. 

 

Projektet “Oslo-Stockholm 2:55” leder till en förbättrad tillgänglighet för de orter som 

kommer att ta del av den föreslagna tåglinjen mellan huvudstäderna. Våra resultat från 

intervjuerna, i enlighet med Hagson (1997), tyder på att tillgängligheten stärks. Både 

respondenterna från Arvika kommun samt respondenterna från Årjängs kommun framhäver 

att den föreslagna tåglinjen skulle öka tillgängligheten till framförallt Oslos arbetsmarknad. 

Kommunerna nämner även att de får en ökad tillgänglighet till arbetsmarknaden österut, mot 

Örebroregionen, men fokus ligger fortfarande på Osloregionen. Det geografiska avståndet till 

dessa arbetsmarknader kommer fortfarande att vara ungefär densamma. För Arvikas del, om 
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det nu skulle vara så att den föreslagna järnvägen går via dem, innebär det att avståndet till 

Oslo minskas något eftersom förslaget på tåglinje mellan Arvika och Oslo förmodligen får en 

ny sträckning. Däremot kommer projektet generellt sätt innebära att avståndet mellan orterna 

längs med den föreslagna tåglinjen förblir det samma men att tiden att nå dessa platser 

minskar markant. Det leder till en ökad tillgänglighet då begreppet tillgänglighet enligt 

Hagson (1997) handlar om just avstånd och tiden det tar att nå platser.      

 

Mot bakgrund av Friberg (2008) samt Berger och Enflo:s (2015) teori om att mobilitet och 

kommunikation mellan olika platser ökar den ekonomiska tillväxten kan liknande resultat 

urskiljas från de intervjuer som genomförts. Respondenten på Region Värmland framhäver 

bland annat att det inte hade varit möjligt att arbeta med tillväxtfrågor om det inte finns goda 

kommunikationer. Respondenten på Region Värmland framhäver vidare att den föreslagna 

tåglinjen “Oslo-Stockholm 2:55” kommer att innebära en positiv spiral för länet där saker 

förstärker varandra. Bostadsbyggandet i länet kommer att gynnas som en konsekvens av en 

ökad befolkning, vilket i sin tur innebär fler arbetstillfällen och ett arbetsliv av en mer 

dynamisk karaktär. Lönesummorna hos arbetstagarna samt bruttoregionalprodukten kommer 

då troligtvis att påverkas till det bättre. Den föreslagna järnvägen skapar en öppenhet mellan 

länderna där handelsrelationerna i form av förenklad rörlighet för både varor och tjänster 

stärks. Enligt Andersson och Molina (2008) är en regions rumsliga utsträckning flexibel och 

föränderlig över tid där ett exempel utgörs av den gränsöverskridande Öresundsregionen. I 

Öresundsregionen har Öresundsbron blivit ett resultat av att öppenhet och rörlighet ökar den 

ekonomiska tillväxten eftersom varor och tjänster får ett effektivare flöde i regionen och för 

hela Skandinavien. Det föreslagna projektet “Oslo-Stockholm 2:55” kan därför likställas med 

Öresundsregionen då öppenheten mellan Sverige och Norge ytterligare kommer att förstärkas. 

I det här fallet är det regionen inre Skandinavien som troligen kommer att bli mer 

sammankopplad än vad den tidigare varit. Detta speglar bilden om att internationella 

relationer präglas av fri rörlighet och flertalet organisationer, som exempelvis Europeiska 

unionen och World trade organisation, har en bild om att världen ska fungera utifrån fri 

rörlighet mellan länder, i motsats till protektionism som förespråkas i vissa länder.   

 

5.2 Platsens närhet utifrån tre aspekter 

Den ovanstående analysen om vilka fördelar som järnvägen för med sig kan leda till ett flertal 

positiva regionala effekter. Fördelarna har analyserats utifrån Lundquist och Trippl:s (2011) 
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teori om att en gränsöverskridande region, som Värmland är, bör ha fysisk, relationell samt 

funktionell närhet i beaktande när det kommer till regional tillväxt. Vi har kopplat teorin mot 

de båda kommunerna, Arvika respektive Årjäng, för att undersöka om någon av de två 

kommunerna får en bättre regional närhet än tidigare, utifrån de tre teoretiska perspektiven 

om närhet.  

 

Det finns en komplexitet i att försöka få arbetskraften att stanna kvar i Värmland eftersom 

Norge har ett läge med högre löner jämfört med Sverige. Ytterligare en aspekt är att 

utbildningsnivån i Värmland är lägre än riksgenomsnittet, vilket kan göra det problematiskt 

att hitta kompetent arbetskraft till de norska företagen. Däremot kan den föreslagna järnvägen 

innebära att människor i Karlstad, som har högre andel utbildade än övriga länet (Statistiska 

centralbyrån 2017a), kan pendla till Oslo för arbete. Detta innebär att den funktionella 

närheten stärks då Osloregionen får tillgång till människor med liknande kunskapskapacitet 

och innovativa förmåga. Vi upplever att Arvika har en bättre funktionell närhet till Oslos 

arbetsmarknad eftersom kommunen procentuellt har en högre andel befolkning med 

högutbildad arbetskraft, samtidigt har Arvika ett större antal invånare än vad Årjäng har.  

 

När det gäller den fysiska närheten till Norge och Oslos arbetsmarknad upplever vi att 

Årjängs kommun i dagsläget har en bättre fysisk närhet än Arvika kommun. Det beror dels på 

att det går snabbare att, via E18, ta sig till Oslo från Årjäng än vad det gör för Arvika, via väg 

eller järnväg, att ta sig till Oslo. Däremot upplever vi att den fysiska närheten för Arvika, till 

Oslo, kan förstärkas och få en bättre fysisk närhet än vad Årjäng har i dagsläget om 

sträckningsalternativet blir den gröna sträckan mellan Arvika och Oslo, se figur 3. Enligt 

respondenterna på Årjängs kommun bor det fler människor sydost om Oslo mot Årjäng än 

vad det gör nordost om Oslo i riktning mot Lilleström och Arvika, vilket var ett argument 

som respondenterna på Årjängs kommun framförde till att lägga järnvägen via Årjäng. Det 

gröna sträckningsalternativet kommer även den att ha ett upptagningsområde i den sydöstra 

delen av Oslos arbetsmarknad. Det talar för att det gröna sträckningsalternativet förstärker 

den fysiska närheten mellan Arvika och Oslo samtidigt som den sträcker sig där flest 

människor är bosatta.    

 

Angående den relationella närheten tydliggör både Årjäng och Arvika att det inte finns några 

större hinder för kommuninvånarna att arbeta på andra sidan gränsen. Närheten till Oslos 

arbetsmarknad är snarare en förutsättning för de båda orternas ekonomiska utveckling. För att 
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förenkla samarbetet med kommunala intressen som berör kommuner på båda sidor av gränsen 

berättar Arvika att det förekommer en gynnsam samverkan mellan Arvika och Kongsvinger 

kommun. Årjäng drar nytta av den norska köpkraften, köpcentret i Töcksfors har stor 

betydelse för den ekonomiska tillväxten i kommunen. Även om Norge inte är ett EU-land är 

handelsrelationerna mellan Sverige och Norge goda. Norge är med i EES, europeiska 

ekonomiska samarbetsrådet, som är ett samarbete mellan medlemsländerna i EU och Norge, 

Island samt Liechtenstein. Sverige och Norge talar dessutom liknande språk, delar likvärdiga 

kulturella och demokratiska värderingar. Dessa anledningar talar mycket för att både Årjäng, 

Arvika och större delen av Värmland har mycket god relationell närhet med Norge. Vilket 

ligger till bra grund för en väl fungerande gränsöverskridande region som “inre 

Skandinavien” är.  

 

Om vi jämför de båda kommunerna, Arvika respektive Årjäng, utifrån Lundquist och Trippl:s 

(2011) teori om betydelsen av fysisk, funktionell samt relationell närhet när det kommer till 

tillväxt kan vissa skillnader framkomma. Vår tolkning är att Arvika och Årjäng har liknande 

förutsättningar för att stärka den fysiska närheten till Oslo. I dagsläget har Årjäng en bättre 

geografisk närhet till Oslo än vad Arvika har. Däremot kommer en ny föreslagen linje 

innebära att båda dessa orter får ett likartat fysiskt avstånd till Oslo. De kommer då att ha 

liknande avstånd geografiskt samtidigt som båda sträckorna, den gröna och den via Årjäng, 

kommer att sträcka sig genom den sydöstra delen av Norge där befolkningsantalet är högt.  

 

När det gäller den funktionella närheten anser vi att Arvika i högre utsträckning motsvarar den 

innebörden än vad Årjäng gör. Arvika har en högre andel med eftergymnasial utbildning på 

minst tre år än vad Årjäng har. Eftersom arbetsmarknaden i Osloregionen i större utsträckning 

är i behov av utbildad arbetskraft är det till en fördel för Arvika kommun då de har ungefär 14 

procent med en eftergymnasial utbildning på minst tre år, jämfört med Årjängs kommun där 

siffran ligger på ungefär nio procent. Vidare har Arvika ett större näringsliv som mer kan 

efterliknas till vad som eftersöks i Osloregionen. I Årjäng är ungefär 40 procent av den 

arbetsföra befolkningen yrkesverksamma inom egenföretagande. 

 

Vad gäller den relationella närheten ser vi inte någon större skillnad kommunerna emellan. 

Arvika framhävde en god samverkan med Kongsvinger samtidigt som Årjäng framhävde sitt 

fokus mot Norge och inte österut i Sverige. Det kan tolkas som att de troligen arbetar för goda 

relationer med grannlandet i väst. Utifrån de svar vi fått från intervjuerna ser vi inte någon 
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skillnad vad gäller den relationella närheten till Norge när vi jämför Årjängs kommun med 

Arvika kommun. Det innebär att det utifrån Lundquist och Trippl (2011) finns en indikation 

på att järnvägsalternativet (gröna sträckan, se figur 3) som sträcker sig via Arvika på bästa sätt 

skulle gynna den regionala helheten. De båda kommunerna har alltså liknande fysisk samt 

relationell närhet men Arvika har bättre funktionell närhet som Oslos arbetsmarknadsregion i 

hög utsträckning efterfrågar.  
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6 Slutsats 

I det här kapitlet redogör vi för vilka slutsatser vi kommit fram till utifrån våra 

frågeställningar. 

 

Syftet med denna uppsats var att förstå kommunikationens betydelse för orters utveckling. 

Exemplet var två orter i Värmland, Arvika och Årjäng, där utgångspunkten var en utbyggd 

järnvägstrafik. 

Undersökningens första frågeställning syftade till att tydliggöra vilka fördelar förbättrade 

järnvägskommunikationer medför utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv. Genom att 

analysera empirin och teorin är våra slutsatser att förbättrade kommunikationer, enligt Region 

Värmland och kommunerna Arvika respektive Årjäng, medför en ökad tillgänglighet till 

närliggande arbetsmarknadsregioner. Det innebär i praktiken att arbetet inte behöver vara 

belägen på samma ort som bostaden. Det föreslagna projektet “Oslo-Stockholm 2:55” 

möjliggör för individen att öka det geografiska avståndet mellan dessa platser utan att restiden 

behöver förändras. Kommuner som är lokaliserade i periferin ökar, genom förbättrade 

kommunikationer, således sina möjligheter till ekonomisk tillväxt. Respondenterna lyfter i 

huvudsak fram hur den förkortade restiden till Oslos arbetsmarknad kan leda till att 

arbetsförsörjningen till kommuninvånarna tryggas. Detta leder till en positiv spiral som 

förstärker den långsiktiga utvecklingen av bostadsbyggande, befolkningstillväxten och 

näringslivets utveckling. 

Undersökningens andra frågeställning syftade till att tydliggöra vilka effekter som kunde 

identifieras utifrån de fördelar som respondenterna framförde i den första frågeställningen. 

Utifrån Lundquist och Trippl:s (2011) teori om fysisk, relationell samt funktionell närhet är 

slutsatsen att kommuner i Värmland i nuläget har en bristande närhet med omgivningen, men 

att det ändå finns förutsättningar till att förbättra dessa tre aspekter i och med projektet “Oslo-

Stockholm 2:55”. Arvika och Årjäng har liknande relationell samt fysisk närhet, om 

sträckningen skulle gå via respektive ort. Däremot är vår slutsats att den funktionella närheten 

till Oslo lämpar sig bättre för Arvika eftersom arbetsmarknaden i Osloregionen efterfrågar 

arbetskraft med hög kompetens och ett näringsliv av innovativ karaktär. I jämförelse med 

Årjäng har befolkningen i Arvika kommun en högre andel människor med eftergymnasial 

utbildning om minst tre år, vilket speglar den arbetskraft som Oslo i hög utsträckning är i 

behov av.  
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Järnvägssatsningen kommer att medföra positiva effekter för de orter som den i slutändan blir 

tillgänglig för. Vidare kommer den föreslagna tåglinjen att stärka rörligheten mellan Sverige 

och Norge vilket troligen kommer innebära att den ekonomiska tillväxten ökar, vilket både 

Berger och Enflo (2015) hävdar. Antagandet om att internationell handel gynnas av fri 

rörlighet och sedermera förbättrar den ekonomiska tillväxten är i projektet “Oslo-Stockholm 

2:55” bekräftat.  

6.1 Framtida forskning 

Uppsatsen har belyst ett forskningsämne som är aktuellt i modern tid. Flera platser efterfrågar 

förbättrade kommunikationsmöjligheter eftersom det kan resultera i förbättrad ekonomisk 

tillväxt. Det kan vara intressant att utföra en liknande forskning på platser som har likvärdiga 

förutsättningar som Värmland har men som kanske inte nödvändigtvis efterfrågar järnväg, 

utan istället en annan typ av kommunikation som exempelvis flygtrafik. Det skulle dessutom 

vara intressant att i framtiden utföra en liknande forskning över vilka effekter den planerade 

järnvägen gav upphov till, om den blev verklighet. Det hade varit intressant att studera om 

respondenternas förväntningar kring den föreslagna järnvägen, från ovanstående forskning, i 

sådana fall speglade det framtida utfallet.   
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Bilagor 
 
 

Intervjuguide Arvika kommun 

 

Inledning 

• Vilken är din befattning och roll inom organisationen? 

• Vad är din bakgrund och hur länge har du varit verksam i din nuvarande roll? 

 

Frågor om kommunikationers betydelse  

• Vilka är de viktigaste kommunikationerna för Arvika? 

• Vilka är de viktigaste faktorerna som kommunikation medför? 

• Vilka fördelar medför den befintliga järnvägen för Arvika kommun? 

• På vilka sätt drar kommunen nytta av den befintliga järnvägen? 

• I vilken utsträckning påverkar järnvägskommunikationen pendlingsmöjligheterna till 

och från kommunen? 

• Vad har järnvägskommunikationen för betydelse för företagen i Arvika kommun? 

 

 

Frågor om kommunikationers framtid 

• Vad är Arvika kommuns vision gällande framtida kommunikation med omvärlden och 

vilken typ av kommunikation prioriteras? (Behöver inte enbart gälla järnväg)  

• Utvecklade kommunikationer kan leda till att en ort får större tillgång till fler 

arbetsmarknader. Vilken eller vilka geografiska arbetsmarknader är betydelsefulla, 

utifrån er vision gällande kommunikationer? 

• Är Arvika delaktig i diskussioner kring kommunikationens utveckling i regionen och 

på vilket sätt? 

• Känner du att Arvika kommun får gehör för sina åsikter kring utvecklingen av 

kommunikationer i regionen? 

• Vad anser du om det föreslagna projektet “Stockholm-Oslo 2:55”? 

• Hur kommer Arvika påverkas av den föreslagna tåglinjen “Stockholm-Oslo 2:55”? 

(Om tåglinjen eventuellt skulle gå via Arvika) 

• Om tåglinjen “Stockholm-Oslo 2:55” mot all förmodan inte kommer passera Arvika 

utan istället Årjäng, hur skulle det påverka framtiden för kommunen?  
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• Vilka målgrupper använder järnvägen idag och vilka målgrupper hoppas ni kommer 

använda järnvägen i och med nyetableringen av “Stockholm-Oslo 2:55”?  

 

Avslutning 

• Vi har inga fler frågor. Har du något som du vill ta upp som kan vara aktuellt för vår 

undersökning? 

• Om det skulle vara behövligt, går det bra att återkomma och ställa fler frågor till dig?  
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Intervjuguide Årjängs kommun 

 

Inledning 

• Vilken är din befattning och roll inom organisationen? 

• Vad är din bakgrund och hur länge har du varit verksam i din nuvarande roll? 

 

Frågor om kommunikationers betydelse 

• Vilka är de viktigaste kommunikationerna för Årjäng? 

• Vilka är de viktigaste faktorerna som kommunikation medför? 

• Av vilken anledning vill Årjäng ha tågtrafik och på vilka sätt skulle kommunen 

gynnas vid en nyetablering av tågtrafik?  

• Hur kompletterar järnvägen det nuvarande kommunikationsstråket E18? 

• I vilken utsträckning tror ni att den eventuella nyetableringen av 

järnvägskommunikation påverkar pendlingsmöjligheterna till och från kommunen? 

• Vad skulle järnvägskommunikationen betyda för företagen i Årjängs kommun?  

 

 

 

Frågor om Årjängs kommunikation ur ett regionalt perspektiv 

• Vad är Årjängs kommuns vision gällande framtida kommunikation med omvärlden 

och vilken typ av kommunikation prioriteras? (Behöver inte enbart gälla järnväg)  

• Utvecklade kommunikationer kan leda till att en ort får större tillgång till fler 

arbetsmarknader. Vilken eller vilka geografiska arbetsmarknader är betydelsefulla, 

utifrån er vision gällande kommunikationer? 

• Är Årjäng delaktig i diskussioner kring kommunikationens utveckling i regionen och 

på vilket sätt? 

• Känner du att Årjängs kommun får gehör för sina åsikter kring utvecklingen av 

kommunikationer i regionen?  

• Vad anser du om det föreslagna projektet “Stockholm-Oslo 2:55”? 

• Hur kommer Årjäng påverkas av den föreslagna tåglinjen “Stockholm-Oslo 2:55”? 

(Om tåglinjen eventuellt skulle gå via Årjäng) 

• Om tåglinjen “Stockholm-Oslo 2:55” inte kommer passera Årjäng utan istället Arvika, 

hur skulle det påverka framtiden för kommunen?  
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• Vilka målgrupper använder järnvägen idag och vilka målgrupper hoppas ni kommer 

använda järnvägen i och med nyetableringen av “Stockholm-Oslo 2:55”?  

 

Avslutning 

• Vi har inga fler frågor. Har du något som du vill ta upp som kan vara aktuellt för vår 

undersökning? 

• Om det skulle vara behövligt, går det bra att återkomma och ställa fler frågor till dig?  
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Intervjuguide Region Värmland 

 

Inledning 

• Vilken är din befattning och roll inom organisationen? 

• Vad är din bakgrund och hur länge har du varit verksam i din nuvarande roll? 

 

Frågor om kommunikationers betydelse  

• Vilka är de viktigaste kommunikationerna för Region Värmland? 

• Vilka är de viktigaste faktorerna som kommunikation medför? 

• Vilka fördelar medför den befintliga järnvägen för Region Värmland? 

• På vilka sätt drar regionen nytta av den befintliga järnvägen? 

• I vilken utsträckning påverkar järnvägskommunikationen pendlingsmöjligheterna 

inom samt till och från regionen? 

• Vad betyder järnvägskommunikationen för företagen i Region Värmland? 

 

Frågor om kommunikationers framtid 

• Vad är Region Värmlands vision gällande framtida kommunikation med omvärlden 

och vilken typ av kommunikation prioriteras?? (Behöver inte enbart gälla järnväg)  

• Vad anser du om det föreslagna projektet “Stockholm-Oslo 2:55”? 

• Hur vill Region Värmland att den föreslagna tåglinjen ska sträcka sig?  

• Vad är det som avgör vart den föreslagna järnvägen 2:55 kommer att sträcka sig? 

• Hur kommer Region Värmland påverkas av den föreslagna tåglinjen “Stockholm-Oslo 

2:55”? 

• Hur skulle Arvika påverkas av den föreslagna tåglinjen “Stockholm-Oslo 2:55”? (Om 

tåglinjen eventuellt skulle gå via Arvika) 

• I Trafikverkets ÅVS om kommunikationen mellan Oslo och Stockholm står det att den 

nya järnvägen troligen kommer sträcka sig genom Arvika. Årjäng har lagt fram 

förslag på järnväg som går parallellt med E18 mot Oslo. Hur resonerar region 

Värmland kring detta förslag?  

• Hur skulle Årjäng påverkas av den föreslagna tåglinjen “Stockholm-Oslo 2:55”? (Om 

tåglinjen eventuellt skulle gå via Årjäng) 

• Är kommunerna i regionen delaktiga i diskussioner kring järnvägens utveckling och 

isåfall på vilket sätt? 
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• Utvecklade kommunikationer kan leda till att en ort får större tillgång till fler 

arbetsmarknader. Vilken eller vilka geografiska arbetsmarknader är betydelsefulla, 

utifrån er vision gällande kommunikationer? 

• Vilka målgrupper använder järnvägen idag och vilka målgrupper hoppas ni kommer 

använda järnvägen i och med nyetableringen av “Stockholm-Oslo 2:55”?  

 

Avslutning 

• Vi har inga fler frågor. Har du något som du vill ta upp som kan vara aktuellt för vår 

undersökning? 

• Om det skulle vara behövligt, går det bra att återkomma och ställa fler frågor till dig?  

 


