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Sammanfattning 

Gränsers betydelse har både suddats ut och aktualiseras i och med en ökad grad 

av globalisering och mobilitet. Den svensk-norska gränsen har i stora drag legat fast i 

nästan 350 år och under tiden har kulturella och nationella identiteter skapats. Genom 

sitt läge vid riksgränsen påverkas Strömstad av nationella händelser på ett helt annat 

sätt än Sverige i stort samtidigt som det även finns ett starkt inflytande från en annan 

stats nationella politik.  

Syftet med studien har varit att undersöka den norska närvarons påverkan på 

Strömstad ur ett socialt och kulturellt perspektiv. Det första man ser är effekter av 

ekonomisk art då Strömstad toppar listor för både turism och handel, men i 



 

 
 
 
 
 

förlängningen ser vi även en påverkan i hur strömstadsborna ser på sig själva och sin 

kommun. 

 

Abstract 

Increasing globalization and mobility has reduced as well as enhanced the significance 

of borders. The Swedish-Norwegian border has barely changed in the last 350 years. During 

this time both national and cultural identities have been created. Strömstad’s location at the 

national border creates a situation where it is affected by national events in a different way 

than most of Sweden and at the same time Strömstad is strongly influenced by the national 

politics of another state.  

The purpose of this study is to examine the effects of the Norwegian presence on 

Strömstad from a social and cultural perspective. Most noticeable are the effects in the 

financial sector; however effects can also be seen in the way the borderers see themselves as 

well as their community. 



 

 
 
 
 
 

Förord 
Strömstad var ett av de paradis jag hade turen att få tillbringa mina somrar i när jag var liten. 

Jag minns den varma solen, det glittrande havet och de salta vindarna. Mycket har förändrats 

men den nordbohuslänska skärgården är fortfarande lika osannolikt vacker.   

  

Jag vill rikta ett stort tack till mina informanter Kerstin, Jan och Bertil, deras bidrag har varit 

värdefulla i skrivandet av uppsatsen. Ett stort tack även till alla andra som har haft 

vänligheten att svara på mina frågor. 

  

Min handledare Åsa Nilsson Dahlström har gett mig ovärderlig hjälp i arbetet med uppsatsen. 

Förutom alla långa diskussioner om allt från små detaljer till övergripande ämnen har hennes 

engagemang och stora intresse för socialantropologi varit en inspirationskälla.   

 

Ett varmt tack även till Fredrik och alla andra runt omkring mig som tålmodigt lyssnat på 

mina utläggningar och läst uppsatsen i dess olika utvecklingsstadier. 

 

Lisa Andersson Sköld 

Linköping, januari 2008 
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Introduktion 
Gränser skapar dynamik på grund av de olika förhållanden som ofrånkomligen råder på 

de båda sidorna av den. Men vad har det för betydelse för Strömstad? Det finns många 

nations- och statsgränser i världen där gränsen kan synas mer påtalig än en skandinavisk 

riskgräns och Strömstad är i mångt och mycket vilken svensk småstad som helst. Norge och 

Sverige har ett tämligen fredligt förhållande till varandra och samarbetar för att underlättar 

kontakter och relationer. Man försöker med andra ord göra gränsen så osynlig som möjligt. 

Men den finns där.  

En friluftsdag under vinter 1991 var jag och mina klasskompisar på väg till Norge för att 

åka slalom då bussen vi reste i, i likhet med övrig trafik, blev stoppad på norska sidan av 

gränsövergången vid Svinesund. Bagageutrymmen och passagerarutrymmet, fullt med 13-

åringar, blev sedan genomsökt av tungt beväpnade poliser/soldater. Vilken hotbild som fanns 

mot Norge var jag för ung för att minnas, men det var tydligt att gränsen var så stängd den 

kan bli utan att faktiskt vara det. 

Handlarna i Strömstad påverkas kontinuerligt av både svenska och norska politiska 

beslut då detta påverkar prisbilder vilket styr, i det här fallet norska, konsumenters efterfrågan 

på olika varor. Förändringar som sker i den egna staten kan alltså få helt andra betydelser i 

Strömstad än i andra kommuner. Förändringar som sker i den andra staten får, helt enkelt, en 

betydelse. Förutom mer uppenbara saker som förändringar hos den norska alkoholpolitiken 

kan även till synes, i Sverige, oviktiga förändringar innebära en påverkan. På vilka andra 

ställen påverkades t.ex. handlarna när de norska enkronorna efter en förändring inte längre 

fungerade i de svenska parkeringsautomaterna?  

Förutom händelser som dessa, medför den norska närvaron att Strömstad som 

gränskommun och strömstadsborna som gränsbefolkning påverkas på mer djupgående och 

mer grundläggande sätt? Det ska vi fördjupa oss i nu. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är undersöka hur en kommun kan påverkas av att ligga vid gränsen 

till en annan suverän stat. Detta görs genom att studera vilken social och kulturell påverkar 

den norska närvaron har på gränskommunen Strömstad. 

Vilken social och kulturell påverkan har den norska närvaron på Strömstad? Vilka 

uttryck tar sig denna närvaro? Vad innebär denna påverkan för Strömstad? 
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Avgränsningar och förtydligande 
Den grupp med norrmän som är bofasta utgör en relativt stor del av befolkningen och de 

utgör den dominerande invandrargruppen. Enligt Jan Palmblad, kultursekreterare på 

Strömstad kommun, är norska invandrare klart mer integrerade än andra invandrargrupper och 

diskrimineras i allmänhet inte. Det finns enligt honom endast en förening registrerad i 

Strömstad som är direkt riktad till norrmän. (Palmblad, 2007) Att norska medborgare bofasta i 

Strömstad är mer anpassade än tillfälliga besökare understryks även av Kerstin Karlsson, 

chefredaktör på STNB, Strömstad Tidning Norra Bohuslän (K Karlsson, 2007). Bertil 

Turesson, ordförande i Svinesunds köpmannaförening, anser att det är främst handelsturismen 

som man märker av i Strömstad även om många norrmän som arbetar i Östfold har bosatt sig 

i Strömstad eftersom huspriser och levnadsomkostnader är lägre här. (Thuresson, 2007) 

Uppsatsen omfattar därför de sociala och kulturella områden som mina informanter, och 

övrigt material, identifierar som de som på tydligast sätt är påverkade av den norska närvaron. 

De norrmän som refereras till ska tolkas som de tillfälliga besökarna, dvs. turisterna och inte i 

Strömstad boende med norskt medborgarskap. 

För att inga missförstånd ska uppstå vill jag även göra läsare uppmärksamma på 

skillnaden mellan Strömstads kommun och Strömstad centralort. I de fall endast Strömstad 

används avses Strömstads kommun. Jag vill också definiera det gränsområde som är aktuellt i 

uppsatsen till Strömstads kommun i Sverige och Östfold fylke i Norge. 

Metod 
Uppsatsen är baserad på information hämtad från tidningsartiklar, statistiska 

undersökningar, utredningar och rapporter samt vetenskapliga teorier och inte minst den 

information som mina informanter har lämnat. Den stora variationen på källtyp beror delvis 

på ämnets natur och delvis på att jag velat skapa en så bred bild av situationen som möjligt.  

Jag har genomfört intervjuerna via e-post på grund av det geografiska avståndet mellan 

mig och mina informanter. Intervjuer via e-post skiljer sig från de intervjuer man gör öga mot 

öga i det att man inte kan läsa av informanten på samma sätt. Skriftliga intervjuer kan dock 

resultera i ett större engagemang och motivation från de informanter som väljer att genomföra 

intervjun, detta gör att svaren ofta kan vara mer detaljerade och mer genomtänkta än i öga mot 

öga intervjuer, men svaren kan också vara mindre spontana (Bryman, 2004:479). Jag ansåg 

även att ämnet var av sådan natur att den förlust som kommer med att man inte sitter öga mot 

öga var minimal. Intervjuerna har varit semistrukturerade. Frågorna har lämnats skriftligen till 

informanterna, och frågorna har varit formulerade för att ge stort svarsutrymme. Jag skickade 
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alla frågor vid samma tillfälle, något som kan leda till att alla frågor inte besvaras lika 

noggrant eftersom informanten kan komma att lägga ned mer tid på de frågor som denne kan 

bäst (Bryman, 2004:479) och så var nog fallet med vissa av de frågor jag skickade ut. 

Intervjuer via e-post har också den nackdelen att man inte kan ställa direkta följdfrågor, men 

jag hade möjlighet att åter kontakta mina informanter när så var behövligt. Informanterna 

valdes ut efter deras officiella position i kommunen där jag sökte en blandning av 

representanter från både kommun och näringsliv. Mina tre huvudinformanter har varit Kerstin 

Karlsson, chefredaktör på Strömstad Tidning Norra Bohuslän, Jan Palmblad, kultursekreterare 

i Strömstad kommun, och Bertil Thuresson, ordförande i Svinesunds köpmannaförening. Jag 

har även varit i kontakt med privatpersoner som har riktat min uppmärksamhet åt olika håll  

Uppsatsen är även starkt formad av att jag har vuxit upp i Strömstad. Detta har gjort att 

jag förutom en förförståelse även har haft ett utgångsläge där jag kan använda mig själv som 

informant. Jag har endast använt mig av egenupplevt material där det går att kontrollera 

rimligheten. Det framgår också tydligt när det är jag själv som står som informant.  

Disposition 
Uppsatsens övergripande upplägg är från historisk tid till nutid och från teori till praktik. 

Jag börjar med en historisk beskrivning av Strömstad och relationerna till Norge eftersom jag 

vill visa på en kontinuitet när det gäller vissa beröringspunkter. Jag fortsätter sedan med att 

redogöra för olika teorier som har relevans för det aktuella ämnesområdet så som teorier kring 

nationell identitet och teorier kring gränser. Dessa teorier relateras kontinuerligt till det 

aktuella gränsområdet. Efter detta återgår jag till att ha Strömstad som primär fokus genom att 

beskriva hur gränsrelationen mellan Strömstad och Östfold ser ut och vad den får för 

konsekvenser för samhället och dess invånare. Slutligen analyserar jag det framtagna 

materialet.  
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Strömstad 

Strömstads strategiska läge 
När Bohuslän överlämnades i svensk besittning år 1658 vidtogs åtgärder för den nya 

provinsens införlivande i Sverige. Flera kommissioner tillsattes, varav en fick som särskild 

uppgift att tillvarata de svenska intressena vid den kommande gränsläggningen. (Linge, 

1999:11) Det var efter Karl X Gustavs död och de danska krigens slut som man på 1660-talet 

påbörjade den egentliga försvenskningen av de nya provinserna Skåne, Blekinge och 

Bohuslän (Linge, 1999:22). 

1658 började man gränsläggningen, och i Nässelbacke i Naverstads socken förklarades 

det den 26 oktober 1661 att båda parter skulle stå fast vid de angivna råmärkena. Så har det 

också blivit. Den gräns som bestämdes då är densamma som idag. Vattengränsen har dock 

varit omstridd. Konflikten kring vattengränsen var som värst under 1880-talets sista år och, 

även om det kom ett avgörande i samband med unionsupplösningen, var det inte förrän 1967 

som de sista tolkningstvisterna löstes. (Linge, 1999:13) 

Att flytta en riksgräns kan knappast ske utan efterverkningar. Problemen kring 

Bohusläns nya riksgräns var inte minst ekonomiska. Gränshandeln ansågs skadlig då den 

hindrade de egna städernas utveckling och kronan gick därmed miste om viktiga tullinkomster 

(ett resonemang som förts sedan 1500-talet). Kronan såg gränshandeln som ett stort problem 

och Kommerskollegium var av åsikten att man antingen skulle höja gränstullen eller så ville 

man helt förbjuda gränshandel (ofta gällde det utförsel av timmer). Ett annat alternativ var en 

hög gränstull. Problemen i norra Bohuslän ansågs vara så viktiga att de diskuterades i 

riksrådet. I fråga om gränshandeln med timmer förespråkades inga tvångsåtgärder, däremot 

ansåg rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie att profiten inte ensidigt fick komma Halden 

till godo. (Linge, 1999:24) 

Även den kommission som 1662 hade börjat utarbeta riktlinjer för försvenskningsarbetet 

i Bohuslän uppmärksammande gränshandelsproblemet. Bland annat så utvecklade Bengt 

Skytte en tidigare idé om en ny stad nära den norska gränsen. Om staden gynnades med 

förmånliga privilegier borde den utöva en lockelse på både svenska och utländska köpmän. 

Var staden skulle ligga tog inte Skytte ställning till, men kommissionen valde lastplatsen 

Strömmen, eftersom förutsättningarna vid Strömmen ansågs goda då både 

utseglingsförhållandena och förbindelserna med inlandet var bra. Strömmen var en plats som 

uppmärksammats av den kommission som var tillsatt för att ägnas åt sillfiskes- och 

saltsjuderifrågor, men vars mest bestående resultat är Strömstad. (Linge, 1999:24) 



 

 5

Lastplatsen vid Strömmen, som inte var mer än ett fiskeläge när Bohuslän blev svenskt 

1658, utsågs 1667 till läget där en stad skulle anläggas och man fick privilegier som köping 

och lastageplats. När Strömmens rang ändrades till köping innebar det att man förbättrade 

kommunikationerna mellan Värmland och Dalsland och den bohuslänska kusten för att se till 

att timret inte längre togs till Halden. Myndigheterna gjorde också insatser för att se till att 

bondebefolkningen inte handlade över gränsen. Området ansågs vara viktigt strategiskt, vilket 

reflekteras i de militära insatser och de föreskrifter som syftade till att skydda de svenska 

intressena i gränshandeln. (Linge, 1999:25) Historiskt sett var Strömstad också till att börja 

med en militär utgångspunkt för svenska invasioner av Norge och anfölls av danskarna pga. 

detta. Karl XII planerade att även använda Strömstad som flottbas.  

Förutom att Strömstad är intressant ur ett nationalekonomiskt och militärstrategiskt 

perspektiv så har ortens läge vid havet sedan lång tid tillbaka lockat turister. Det som först 

lockade turister vad stadens ställning som kurort. Lejonkällan vid Surbrunn hade vid slutet på 

1700-talet fått ett gott rykte och man anlade ett varmbadhus och en av Sveriges första 

havsbadsinrättningar. I mitten av 1800-talet anlades det första kallbadhuset på Plagen i 

centrala Strömstad. Detta ersattes några decennier senare av ett större kallbadhus som var ett 

av västkustens största och fanns kvar fram till 1968 då det revs för att göra plats åt en 

utbyggnad av småbåtshamnen (Strandell, 1972:115). Turismen från Norge ökade i och med 

att ångbåtstrafiken från Norge startade 1862 (Gustavsson, 1999:45) vilket också ökade antalet 

sommarboende norrmän. 

Historiska relationer med Norge 
Norge och Sverige har en lång gemensam historia. Den långa delade riksgränsen har 

gjort att kontakterna mellan norrmän och svenskar har omfattande både i omfång och i 

mångfald. De olika förhållandena i Sverige och Norge har under olika perioder gett 

relationerna olika uttryck. Så har även varit fallet i den aktuella gränsregionen. De olika 

grundförutsättningarna på var sin sida av gränsen har påverkat riktningen och utseendet på 

flöden av människor, varor och tjänster. Politiska beslut, både nationellt och internationellt, 

har ibland stoppat upp och ibland trappat upp dessa flöden. 

Relationer under industrialiseringen 
Under sent 1800-tal ägde en betydande arbetsinvandring till Norge rum. Arbete i Norge 

möjliggjordes och eftertraktades främst av tre anledningar; den ena var att passtvånget mellan 

länderna hävdes från 1860 och till sekelskiftet, det andra var en befolkningsökning och 

proletarisering av den svenska landsbygden, och det tredje att den tidiga industrialiseringen av 



 

 6

stora delar av Östfold skapade många nya arbeten. I västra Sverige rådde ekonomisk kris och 

de delar av Västsverige som ligger närmast Norge var bland de fattigaste och mest perifera för 

svenskt vidkommande. Inom tegelindustrin i Östfold var majoriteten av arbetarna svenskar 

eftersom dessa arbeten inte var eftertraktade bland norrmännen. (Gustavsson, 1999:59, 61, 62)  

I början av gränshandeln (som främst gällde timmer) så var man tuffa mot varandra och 

norrmännen tullbelade vid timmer flottning på t.ex. Enningsdalsälven (Berby ström) som 

blivit norskt efter tuffa förhandlingar. (Linge, 1999:19-20)  

Under 1800-talet gällde gränshandeln främst boskap, textil och köttprodukter. Svenskar 

köpte även stora mängder mjöl i Norge efter som priset var det halva. Staterna hade en positiv 

inställning till handel över gränsen vilket tillsammans med personalunionen från 1814 och 

sedan även mellanrikslagen (1825 - 1895) var en förutsättning för handeln. Från 1874 till 

1897 rådde i princip tullfrihet mellan länderna men i och med unionskrisens upprinnelse 

påverkades gränshandeln kraftigt i negativ riktning. Efter unionsupplösningen 1905 

försvårades förutsättningarna ytterligare. (Gustavsson, 1999:74-75) 

Under unionstiden framställdes Sverige och svenskarna som ett hinder för Norge att 

uppnå sin önskan om självständighet. Norge hade, efter att Danmark ställt sig på Napoleons 

sida och dragits med i hans nederlag 1814, kort haft en egen monark innan man förlorade ett 

krig mot Sverige. Genom att Norge kunde skapa en tydlig politisk gräns gentemot svenskar, 

och danskar, kunde man också särskilja sin kultur. 

Som ett resultat av en konflikt med Oscar II kring den gemensamma utrikespolitiken1 

deklarerade det norska stortinget den 7 juni 1905 att personalunionen skulle upplösas 

eftersom Oscar II inte längre var Norges kung. Kriget låg nära men genom förhandlingar 

kunde detta avstyras och den 26 oktober samma år blev upplösningen officiell då den 

accepterades av Sverige och Oscar II avsade sig den norska tronen. Även om det i slutänden 

inte blev något krig vad detta en uppskakande för gränsbefolkningen. Då unionskrisen kan 

sägas ha börjat i och med införandet av paramentalismen i Norge 1884, vilket innebar att 

unionskungen Karl XIV Johans regering var tvungen att få stöd av en majoritet av stortinget, 

präglades även 1800-talets sista decennier av att unionen utmanades från norsk sida, och av 

krigshot från den svenske kungen. (URL1) 

Den svenska gränsbefolkning var orolig över att befinna sig i ett område där det kunde 

komma att bli stridigheter och det fanns även en oro över att männen kunde bli inkallade i 

strid. Resultatet av ett eventuellt krig var också det en orosfaktor. Förutom de som levde vid 

                                                 
1 Eftersom Sverige och Norge hade en gemensam utrikespolitik och alla konsulat stod under svenskt flagg hade 
Norge inga egna konsulat eller ambassader vilket de ville ha. 
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direkt vid gränsen påverkade krisen även de som arbetade vid den. Tulltjänstemän som under 

lång tid hade skapat kontaktnät med kollegor på andra sidan gränsen upplevde stor oro och 

obehag inför krigshotet (Gustavsson, 1999:35). Några år efter unionsupplösningen sa en 

tulltjänsteman: 

 

”Vi stod där och såg på varandra och undrade när befallningen skulle komma att vi 

skulle skjuta på varandra. Det var förskräckligt. Det var som om man blev kommenderad 

till brodermord. Vi kände varandra så väl.” (Gustavsson, 1999:36) 

 

Liknade synsätt präglade av samhörighet mellan yrkesgrupper förekom bland t.ex. 

stenhuggare på båda sidor om gränsen. Som gränsbor hade man mycket gemensamt med 

motsvarande yrkesgrupp på den norska sidan av gränsen. (Gustavsson, 1999:37)  

Känslan av social tillhörighet var vid gränsen under tidigt 1900-tal viktigare än den 

nationella tillhörigheten och de olika yrkesgrupperna kände mest samhörighet med varandra. 

Den viktigaste gränsen var sålunda inte den nationella utan den mot andra yrkesgrupper och 

mot arbetsgivarna på båda sidor om gränsen. (Gustavsson, 1999:37) Trots denna samhörighet 

kunde dock en hel del inflyttade svenskar uppleva problem i Norge kring 1905. (Gustavsson, 

1999:35) 

Säsongsarbetsinvandringarna och inflyttningen till Norge nådde sin kulmen på 1890-talet 

men förhållandena förändrades under 1900-talets allra första år i samband med att 

spänningarna ökade mellan nationerna på riksplanet. 1901 införde Norge en lag om 

anmälningsplikt för resande och främlingar, vilket i stor utsträckning riktade sig mot svenska 

gästarbetare. 1903-07 blev återflyttningen till Sverige för första gången på flera årtionden 

större än utflyttningen till Norge. Förhållandena för svenskar i Norge var många gånger 

problematisk under dessa konfliktfyllda år. (Gustavsson, 1999:65) Det skulle dröja nästan 90 

år innan någon betydande gränspendling tog fart igen.  

Första världskriget förde med sig ransonering och brist på varor. I Norge rådde det 

exportförbud på mjöl och i Sverige importförbud på kaffe. Kaffet på den svarta markanden 

var nästan 15 gånger dyrare än i Norge och det förekom handel i smyg med hjälp av båtar 

över Idefjorden. I stort kom dock gränshandeln att mer eller mindre upphöra och det dröjde 

flera årtionden innan gränshandel återupptogs i någon större utsträckning på 50-talet. 

(Gustavsson, 1999:75-76) 

Undantaget var dock den spritsmuggling som pågick i stor omfattning under det norska 

spritförbudet 1918-1923. Spritsmugglingen under mellankrigstiden innebar ett stort uppsving 
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för Strömstad. För att i möjligaste mån undgå att bli upptäckta såldes spriten mellan båtar ute 

till havs nattetid och Strömstad blev hamn för de många utländska smugglarnas spritfartyg. 

Hamn- och hotellbranscherna blomstrade tills svenska hamnar förbjöds ta emot 

smuggelfartyg. Spritsmugglingen ledde också till att det i gränsregionen var lättare att få tag 

sprit än vad det hade varit innan spritförbudet. (Strandberg, 1991) 

Relationer efter andra världskriget 
Nästa påtagliga kris på riksplanet uppstod 1940 då Tyskland ockuperade Norge. 

Ockupationen innebar ett avbräck för de svensk-norska relationer då Quislingregeringen 

(1940-45) förbjöd kontakter, med ytterst få undantag, över gränsen. (Gustavsson, 1999:38) 

Kontaktsförbudet var mycket besvärligt för gränsbefolkningen som var van vid regelbundna 

sociala och ekonomiska kontakter. De officiella kontakterna försvårades alltså betydligt, men 

många flyktingar från Norge kunde ändå ta sig över gränsen illegalt, med hjälp av svenskar 

(jmf Gustavsson, 1999:41-43)  

Under andra världskriget blev Strömstad viktig både militärt och humanitärt. Strömstad 

tog bland annat emot en väsentlig del av de stora mängder flyktingar från det ockuperade 

Norge. Att engagera sig i de många norska flyktingar som kom över gränsen blev ett sätt att 

visa sammanhållning och ansvarstagande mot sina norska grannar. Gränspolis och 

tulltjänstemän valde att låtsas att inte se och stoppa de flyktingar som kom. En tulltjänsteman 

på Koster, som fick det norska frihetskorset av kung Haakon VII, berättade 1960 att de hade 

sett det som sin plikt och att de hade hjälpt flyktingarna utan tvekan. (Gustavsson, 1999:45, 

47) 

På ett inofficiellt plan kan man säga att situationen gjorde att de skapade en stärkt 

sammanhållning med tyskarna som fiende. Även om tulltjänstemän under sitt officiella 

yrkesutövande, aktivt eller passivt, hjälpte flyktingar gjordes detta inofficiellt.  

Det var inte bara flyktingar som smugglades utan även olika former av nödvändigheter. 

Även efter kriget, då Norge var utfattigt och det rådde brist på många varor, förekom det att 

de tillåtna ransonerna överskreds. Tulltjänstemän visade under dessa perioder att när det 

gällde sådant som kunde räknas som nödvändigheter var man liberalare inställd till 

smuggling. Eftersom summan norska kronor som fick föras ut ur Norge var förhållandevis 

liten betalade norrmännen ofta med alkohol, men även kaffe var intressant för svenskarna 

eftersom ransongeringen var kvar till 1951. (Gustavsson, 1999:43-47) 
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Efter kriget stärktes de sociala relationerna över gränsen något eftersom det rådde brist 

på kvinnor på den svenska sidan samtidigt som svenska arbetsföra män var eftertraktade i 

Norge. En norsk kvinna gift med en svensk man berättar:  

 

”Norske gutter stod med sine trampcykler och [sic] de svenske ungdomarne kom med 

sine fine store biler. Å de raggade våre norske jenter. […] De norske ungdomarne stod 

där med sine trampcykler og fick ingen jente” (Gustavsson, 1999:47). 

 

Det var den avsevärt bättre ekonomiska standarden i Sverige som utövade en viktig 

dragningskraft med bakgrund av misären och krigströttheten i Norge till följd av utarmningen 

under och efter kriget. (Gustavsson, 1999:47) Skillnaderna i levnadsstandard mellan Norge 

och Sverige var mycket omfattande och förblev så under flera år efter kriget (Gustavsson, 

1999:48).  

Den norska statens subventionering av jordbruket ledde till att varor som socker, 

margarin och mjöl blev billigare på den norska sidan vilket resulterade i den i stort sett enda 

stora strömningen av svenskar över gränsen under främst 50- och 60-talen. Handeln 

påverkades även positivt av det ökande bilägandet och av att passtvånget hävdes i och med 

överenskommelsen om den nordiska passunionen 1952. Det var under den här perioden det 

började visa sig att gränshandeln inte bara gällde dem som bodde närmast gränsen utan ju 

förmånligare prisskillnaden var desto längre var konsumenterna beredda att resa. Sedan 60-

talet har priserna stigit mer i Norge än i Sverige vilket är en av anledningarna till att strömmen 

nu går åt andra hållet. (Gustavsson, 1999:74-79) 

Passunionen underlättade inte bara handeln utan även andra kontakter över gränsen.  

1954 tillkom ett avtal mellan de nordiska länderna om att man skulle etablera en 

gemensam fri arbetsmarknad. Avtalet gjorde det möjligt att, utan särskilda tillstånd, arbeta 

och bo i de andra nordiska länderna.  

Möjligheterna att arbeta på andra sidan gränsen har varit beroende av relationerna på 

statlig nivå, men arbetsvandringarna har också svängt med efterfrågan. Under 70- och 80-

talen var det många norrmän i Sverige, vilket har blivit mindre vanligt efter 1990 då 

vandringen bytte riktning (Gustavsson, 1999:72). Förutom dessa årtionden har arbetsvandring 

i princip gått från Sverige till Norge. 

Idag påverkas relationerna mellan Norge och Sverige Strömstad på flera olika områden 

såsom handel, tjänster, infrastruktur osv. samtidigt som det inte längre är så stort fokus på 

försvarsstrategiska frågor.  
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Strömstad idag 
Strömstad är Bohusläns mest norra och Sveriges mest västra kommun. Kommunen har 

knappt 12 000 invånare (11 569 inv. (2007)) varav drygt hälften bor i centralorten Strömstad. 

Till ytan är kommunen 472 km². (URL15) Centralorten ligger 20 km från gränsövergången i 

Svinesund. Strömstad ligger 170 km från Göteborg och 154 km från Oslo (URL2).  

Strömstad har haft en positiv befolkningsförändring. Den största befolkningsökning var 

under 1980-talet då invånarantalet ökade med drygt 10 %. Under 1990-talet låg 

befolkningstalet relativt konstant för att sedan under 2000-talet ligga mellan 3 - 5 %.  

 

Egna 
länet

Övriga 
Sverige

Ut-landet

11569 62 107 143 627 529 98 0 -3 101

Folk-
mängd

Folk-
ökning

Födda Döda Inflyttade Utflyttad
e

Flyttnigsnetto
Totalt Därav mot

 
Tabell 1. Befolkningsförändringar under helåret 2006 och folkmängd 31 dec 2006 (URL8). 

 

Andelen utrikes födda är relativt lågt i regionen men i Strömstad är andelen norrmän stor 

då ca 11 % av invånarna är födda i Norge. Det totala procenttalet utrikes födda i Strömstad, 

18 %, ligger något över riksgenomsnittet, 12 % (Handelsutredning, 2002). 

 

Födda 
i/År

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Norge 1129 1120 1238 1236 1268 1284
EU25 133 140 142 164 179 186
Övriga 
världen

405 396 411 424 458 492

Antal utrikes födda i boende i Strömstad

 
Tabell 2. Antal utrikes födda i Strömstad med hänsyn till födelseregion (URL8). 

 

Kommunen har ett stort antal fritidshus i förhållande till invånarantal (Henriksson et. Al, 

2003:3). Antalet fritidsbostäder var 2566 stycken under 2006, en siffra som har varit något 

sånär konstant sedan 2000. Fritidshusen i Strömstad utnyttjas i genomsnitt 30 dagar vilket är 

50 % mer än landet i övrigt. (Handelsutredning, 2002)  

Kommunen är Strömstads största arbetsgivare. I övrigt domineras näringslivet av små 

och medelstora tillverkningsföretag, men handel och turism är av stor vikt. Traditionella 

näringar som t.ex. fisket har minskat i betydelse (URL15). Enligt SBC:s kommunfakta 2004 
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arbetar drygt 30 % inom handel och kommunikation, att jämföras med rikets knappt 20 %. 

(URL2) 

 

333 240 1075 1648 20,2 14,6 65,2 100

Antal Procent
Areella 
näringar

Industri-
näringar

Tjänste-
näringar

Totalt Areella 
näringar

Industri-
näringar

Tjänste-
näringar

Totalt

 
Tabell 3. Antal arbetstillfällen per näringsgren, 2006 (URL8) 

 

Den främsta kommunikationen till och från Strömstad går via E6 även om det finns 

länsvägar in mot landet. Strömstad är också ändstation för Bohusbanan, en järnväg som har 

varit nedläggningshotad sedan 1970-talet. (jmf Strandell, 1972). Sedan 1986 finns bil- och 

personfärja till Sandefjord. 

Strömstads befolkning har visat tydligt i omröstningarna att man vill stå utanför EU. I 

valet 1994 röstade 55,1 % mot ett EU-medlemskap och i EMU-valet 2003 röstade 64,0 % nej 

(URL18). Valdeltagandeprocenten visar att engagemanget var större vid omröstningen om 

EU-medlemskap 1994 än vid EMU-valet 2003. Under denna tioårsperiod sjönk dock även 

Strömstadsbornas valdeltagande i riksdagsvalet vilket skulle kunna vara ett tecken att EU-

intresset varit konstant mot det politiska intresset i stort. Enligt mina informanter har Sveriges 

medlemskap i EU, med undantag av den påverkan som sänkta priser och ökat utbud som det 

har haft för gränshandeln, inte påverkat relationen till Norge. (Thuresson, 2007, K Karlsson, 

2007)  

Detaljhandels storlek i Strömstad är idag dimensionerad för motsvarande 100 000 

invånare, samtidigt som alkoholförsäljning är dimensionerad för motsvarande 400 000 

invånare (M Karlsson, 2007).  

Nationell identitet 
Enligt Benedict Anderson är ”nationlighet” det mest universellt legitima värdet i vår tids 

politiska liv. Andersons utgångspunkt är att så väl nationalitet, eller nationlighet, som han 

hellre vill uttrycka det med tanke på ordets många innebörder, som nationalism är kulturella 

artefakter av ett speciellt slag. (Anderson, 1993:18-19)  

För att kunna diskutera nationell identitet måste vi klargöra vad identitet innebär i det här 

fallet. Vi talar om en kulturell identitet eller etnicitet, distinktionen mellan vi och dem blir 

viktig. Etnicitet förutsätter tydligt avgränsade kategorier där man ser sig själva som kulturellt 

differentierade, både genom vad vi har gemensamt och vad som skiljer oss från andra 
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grupper. Grupper som utifrån påminner starkt om varandra kan därför själva uppleva sig helt 

skilda. (Eriksen, 1998:28) Etnicitet och social identitet är dock inte statiskt, som man ibland 

hävdar, utan situationsberoende. En person kan exempelvis anta olika identiteter vid olika 

tillfällen och det finns tillfällen då etniciteten helt enkelt inte spelar särskilt stor roll. ”Vi” kan 

med andra ord ändras, utvidgas eller stärkas beroende på situation, t.ex. den skandinaviska 

identiteten är starkast utanför Skandinavien. Etniska identiteter kan dock inte manipuleras hur 

mycket som helst. (Eriksen, 1998:42) 

Även om en stark vi-känsla delvis uppstår genom gemensamma erfarenheter, ett 

gemensamt språk och en gemensam religion kan det ses som ännu viktigare är att ha ett 

gemensamt mål. En gemensam fiende som hotar möjligheterna att nå målet stärker ytterligare 

gruppkänslan. Ju hotfullare den Andre, fienden, upplevs desto starkare upplevs även känslan 

av samhörighet. När målet är nått, eller fienden borta, försvagas vi-känslan. För att en vi-

känsla ska uppstå krävs en gräns, en skillnad mellan oss och dem. (jmf Eriksen, 2004:51-4)  

Ett sätt att förhålla sig till andra grupper, men också till den egna, är skapandet av 

stereotyper. Stereotyper är standardisering av vad en grupp har för kulturella utmärkande 

drag. Stereotyper hjälper individen att skapa struktur och definiera den egna gruppens gränser 

men kan också användas för att försvara ojämlikhet. Etniska stereotyper kan även ses som när 

en grupps förhållningssätt till andra konsekvent styrs av föreställningar baserade på etnicitet. 

Även om majoriteten av stereotyper på något sätt betonar den egna gruppens överlägsenhet är 

inte alla stereotyper negativa även om de flesta tenderar att baseras på okunskap och 

nedsättande bakgrundsfakta. Lika väl som man kan betona skillnaden mellan olika grupper 

kan man betona olika integrerande aspekter och den ömsesidiga kontakten. Med andra ord så 

omfattar etnicitet både upprätthållande av vi/de-kontraster (kallat dikotomisering) och ett 

gemensamt fält för diskurs och växelverkan (kallat komplementarisering). (Eriksen, 1998:39-

40) 

En annan viktig sak att påpeka är att kulturgränser består även om det pågår en rörelse 

över dem. De etniska distinkta kategorierna beror med andra ord inte på avsaknaden av 

kontakt och är inte beroende av specifika medlemmars deltagande. (Barth, 1998:9)  

Norge och Sveriges nära kontakter har gjort att vi har en ganska tydlig uppfattning om 

varandra. I gränsområdena baseras denna på både den kollektiva nationella bilden och egna 

erfarenheter. (Forsberg et al, 2006) Tidigare har uppfattningar baserats mycket på en 

storebror-lillebror-relation och även om mycket har förändrats skulle jag vilja påstå att detta 

ligger kvar i botten. Sverige var länge betydligt rikare än Norge vilket syntes tydligt t.ex. på 

kläder, hus och bilar och norrmännen uppfattade svenskarna som mer urbana och världsvana. 
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Kulturströmmar har även tenderat att gå från Sverige till Norge i mycket högre grad än vice 

versa då många norrmän lyssnat på svensk radio och sett svensk TV. Den traditionella bilden 

av Norge som lillebror har blandats upp med en uppfattning av att norrmän, kanske främst de 

yngre, är arroganta och högljudda. Det är särskilt i samband med gränshandel, semesterresor 

och köp av egendomar som norrmän uppfattas i dessa negativa termer. (Forsberg et al, 2006) 

Att detta ses ned på i Sverige kan hänga ihop med den negativa konnotation begreppet nyrik 

har i Sverige. Även mina informanter uttrycker att norrmän ibland har en ”det är vi som har 

pengarna”-attityd som de använder för att berättiga ett vräkigt och överlägset beteende.  

Trots att det är få, om någon, från andra delar av världen som skulle märka någon 

skillnad på en svensk och en norrman framställer vi själva oss olika varandra. Det finns t.ex. 

en allmän uppfattning att det går att se att en person är norsk, och motsvarande på andra sidan 

gränsen, även om det kan vara svårt att definiera exakt vad skillnaden består av. Själv minns 

jag från min uppväxt i Strömstad att det var ett vedertaget faktum att norrmän ”alltid” hade 

för korta byxor. (Jfr. Forsberg et al, 2006) 

Vad är en nation? 
Benedict Anderson har föreslagit följande definition av nation: Den är en föreställd 

politisk gemenskap – och den föreställs som både i sig begränsad och suverän. Nationen är 

föreställd eftersom medlemmarna av även den minsta nation aldrig kommer att träffa, känna 

eller höra talas om mer än en minoritet av de andra medlemmarna och ändå lever i vars och 

ens medvetande bilden av deras gemenskap. Nationen uppfattas som begränsad eftersom även 

den största av dem har avgränsade töjbara gränser bortom vilka det ligger andra nationer. 

Nationen uppfattas som suverän eftersom begreppet föddes i en tid då upplysningen och 

revolutionen undergrävde de gudomliga, hierarkiska rikenas legitimitet. Slutligen uppfattas 

den som en gemenskap eftersom nationen, trots en faktisk ojämlikhet och exploatering, alltid 

ses som en djup, horisontell kamratskap. Denna gemenskap har varit så stark att miljoner 

människor har visat sig vilja döda, men framförallt själva dö för sitt land. Anderson hävdar att 

nationalismen hämtade sin kraft ur sin kombination av politisk legitimitet och känslomässiga 

styrka. Ett annat karaktärsdrag hos nationerna är att de gärna föreställer sig som forntida även 

fast de egentligen är moderna. Detta görs genom att använda symboler som anspelar på 

människors känslor och knyter ihop nutid med historien. (Andersson, 1993:21-22) 

Vad som är viktigt att komma ihåg är att föreställd, eller konstruerad, inte avser 

fabricerad eller falsk utan snarare vänder sig mot användningen av verklig och naturlig. 
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Gemenskaper kan med andra ord inte förstås utifrån sin falskhet/autenticitet utan ska istället 

förstås utifrån hur de föreställs. (Andersson, 1993:21) 

Nationalism 
Nationalismen, som ska ses som en 1800- och 1900-talsföreteelse, är förenklat idén om 

ett folk – ett land. Utgångspunkten ligger i att nationen, folket, har vissa karaktärsdrag som är 

förknippade med nationen vilkas värden och intressen är viktigare än andra kollektiva värden 

och intressen. Förverkligandet av dessa kan bara uppnås genom territoriell kontroll, en 

suverän stat. (URL20) 

Nationalismen är den moderna nationsstatens ideologi (Eriksen, 1998:124), en teori om 

politiskt legitimitet där nationalismen hävdar ett särskilt band mellan etnicitet och stat. En 

nationsstat är därför en stat som domineras av en etnisk grupp som hävdar att de bör göra just 

detta. (Eriksen, 1998:126) Det finns likheter mellan etniska grupper och nationer t.ex. så är 

både etniska och nationella identiteter konstruerade, de är dessutom konstruerade på ett sådant 

sätt att föreställningen om en överensstämmelse mellan etniciteten och en så kallad objektiv 

kultur också är kulturella konstruktioner. (Eriksen, 1998:128) 

Liksom andra etniska identiteter använder de nationella identiteterna den Andre för att 

skapa sig själv. Som tidigare nämnts är nationen begränsad och därmed beroende av att det 

finns andra som inte tillhör nationen. I många nationalistiska myter beskrivs nationens födelse 

som en plågsam passagerit där man tvingats slåss mot en yttre, den andre, eller inre fiende. 

(Eriksen, 1998:139,141) Unionsupplösningen och de kriser som föregick den kan därför anses 

vara en viktig del av den norska nationella identiteten. 

Nationalismen hör inte hemma på den höger-vänster-skala vi är vana att referera till när 

vi talar om ideologer. (Eriksen, 1998:128) Anderson anser att vi istället för att klassificera 

nationalismen med ideologier som fascism och liberalism så bör vi klassificera nationalismen 

med sådant som släktskap och religion.  

Nationalism använder, liksom många etniska ideologier, symboler som har stor betydelse 

för människor för att representera nationalstaten. Döden får ofta en stor betydelse inom den 

nationalistiska symboliken; skapandet av nationella martyrer som har dött för nationen ger en 

stark känslomässig koppling för nationens medlemmar. (Eriksen, 1998:135)  

Nationalismens uppkomst  
Nationalismen och tanken om nationen kan sägas ha uppkommit under 1800-talet. 

Benedict Anderson menar att möjligheten att förställa sig nationen inte uppstod förrän tre 

grundläggande kulturella uppfattningar förlorade sin ställning som självklara i människors 
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medvetande. Dessa föreställningar hade gett meningen åt vardagliga bekymmer och erbjöd på 

olika sätt befrielser från dem. Den första var att skriftspråket utgjorde en väg till en 

uttömmande sanning eftersom det hängde ihop med denna, ofta religiösa, sanning. Den andra 

föreställningen var att människans samhällen var strikt hierarkiska eftersom de organiserades 

kring ett högre stående centrum, dvs. monarker som härskade genom någon form av gudomlig 

försyn. Den tredje föreställningen var en tidsuppfattning där det gudomliga och historien var 

omöjliga att skilja från varandra och där världens och människans ursprung var identiska. 

(Andersson, 1993:45-46) 

Den nationalistiska ideologin kan ses som en reaktion mot industrialiseringen eftersom 

den medförde bland annat en kulturell homogenisering. Massutbildning spelade en stor roll 

och via utbildningssystemet kunde man föra ut nationsmedvetande till alla landets hörn. 

(Eriksen, 1998:131-2) Enligt Anderson kom dock tryckkapitalismen att få en större betydelse 

än något annat till att människor började föreställa sig själva och andra på radikalt nya sätt. 

(Andersson, 1993:46) När den latinska marknaden var mättad fanns det ekonomiska skäl för 

tryckarna att tänka på att sälja billiga upplagor på folkspråken. (Andersson, 1993:48) 

Nationalismens uppkomst i Europa kan därför ses som först en folk(språk)lig rörelse som 

senare kom att följas av en statlig officiell nationalism. Hur det gick till ska vi nu titta närmare 

på. 

Folklig nationalism  
Man kan säga att nationalismen startade som en slumpartad, folklig rörelse. Europa vid 

den här tiden hade en stor mångfald av s.k. folkspråk. Som nämnts tidigare var publikationer 

på dessa språk det som följde efter att den latinska marknaden började mättas.  

När det gällde att sammanfoga de mer snarlika folkspråken var inget mer effektivt än 

kapitalismen. Dessa tryckspråk lade grunden till det nationella medvetandet på tre olika sätt 

(Andersson, 1993:53-4):  

1) Först och främst skapades genom tryckspråken enhetliga områden för utbyte och 

kommunikation mellan latinet och de talade folkspråken. Det skapades också ett 

medvetande om de människor som delade språket. Dessa grupper av läsande 

människor bilade embryot till den nationellt föreställda gemenskapen.  

2) För det andra gav tryckkapitalismen en ny fasthet åt språket som på lång sikt bidrog 

till att skapa den bild av forntiden som var så central för den subjektiva 

framställningen om nationen. Förändringstakten på språken avtog avsevärt. 
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3) För det tredje skapade tryckkapitalismen maktspråk som var helt annorlunda än de 

äldre administrativa folkspråken. Varje tryckspråk fanns det vissa dialekter som 

ofrånkomligt stod det ”närmare” och som dominerade dess slutgiltiga form. 

1800-talet präglades av generell utveckling, handel, industri, kommunikationer och 

statsmaskiner samt läs- och skrivkunnighet, som kom att skapa starka impulser för språkligt 

enande inom de dynastiska rikena. I en process som i varje fall från början var oplanerad fick 

folkspråken mer och mer makt och status som statsspråk. (Andersson, 1993:82) Den 

lexikografiska revolutionen i Europa både skapade och spred en övertygelse att olika språk 

var olika gruppers, föreställda gemenskapers, personliga egendom som dessutom hade rätt till 

en egen plats. (Andersson, 1993:87)  

Kapitalismen tillsammans med tryckteknologin och den stora mångfald folkspråk i 

Europa skapade, genom i huvudsak omedvetna processer, alltså möjligheterna för en ny sorts 

föreställd gemenskap, som kom att bädda för den moderna nationen. Dessa språkliga 

gemenskaper hade dock ett högst tillfälligt förhållande till existerande politiska gränser. 

(Andersson, 1993:54-5) Den första europeiska nationalismen kan därför generellt sätt sägas 

vara folkliga och kapitalistiska rörelser. Vad som hände sedan var att makterna började känna 

ett hot, eller såg möjligheter att behålla sin makt med hjälp av nya legitimerande faktorer.  

Officiell nationalism 
Vid mitten av 1800-talet använder alla dynastier något folkspråk som statsspråk och den 

nationella idén hade fått ökat anseende, två faktorer som gjorde att Europas monarker blev allt 

mer benägna att använda en nationell identifikation. Idén om nationen gav en ny sorts 

legitimitet åt de, tidigare, ”gudomliga” monarkerna. Denna naturalisation av de europeiska 

dynastierna ledde till att det från mitten av 1800-talet växte fram vad Seat-Watson (i 

Andersson, 1993:89) kallar ”officiell nationalism” – ”en medveten sammansmältning av 

nation och dynastiskt imperium”. Officiell nationalism avser, i det här fallet, en kombination 

av naturalisation och ett bevarande av dynastisk makt. (Andersson, 1993:88-90) 

Den officiella nationalismen som växte fram under 1800-talets första hälft var en 

reaktion på de folkliga rörelser från de maktgrupper som hotades med uteslutning från eller 

marginalisering i de nya folkligt föreställda gemenskaperna. Den officiella nationalismen ska 

ses som en konservativ, för att inte säga bakåtsträvande, politik som baserades på mönster 

folkliga nationalismen som föregått den. (Andersson, 1993:110)  

En nationalistisk ideologi är praktisk för staten i den mening att den styr om människors 

lojaliteter från släkten, eller byn, till att istället gälla staten. Detta gör den genom att hävda en 



 

 17

gemenskap föreställd genom en gemensam kultur som på något sätt kan anses vara kopplad 

till staten. Nationer ska dock inte på något sätt ses som mer missledande än andra 

gemenskaper, även andra etniska gruppers identitetsprocesser har liknande karaktär. (Eriksen, 

1998:131-2) 

Efter att Norge blev fritt 1814 började den norska nationalismen odlas, något som höll i 

sig och eskalerade fram till unionsupplösningen 1905, även om de norska östlänningarna vid 

den här tidpunkten fortfarande hade mer gemensamt med svenskarna än med de norska 

västlänningarna. Syftet var att särskilja sig kulturellt från Danmark och politiskt från Sverige. 

Som ett resultat av de skandinaviska ländernas nationalism är de språkliga gränserna idag 

skarpa och överensstämmer med de politiska gränserna medan det för hundra år sedan skulle 

ha varit svårt att säga exakt var norska dialekter övergick i svenska. Svenska, danska och 

norska är nära besläktade språk, och att de överhuvudtaget betraktas som tre olika språk kan 

man härleda till de tre ländernas nationalismer. (Eriksen, 1998:131) Fram till slutet av 1800-

talet var Norges skriftspråk danska, men detta ersattes delvis av ett nytt litterärt språk, 

nynorsk, som byggde på norska dialekter. Samma sak hände med kulturen i Norge. Norska 

stadsbor hade mer gemensamt med svenska och danska stadsbor än med norrmän på 

landsbygden. De symboler som kom att användas för att skapa Norges självbild valdes ut på 

väldigt politiska grunder. Både Anderson och Hylland Eriksen nämner Norge som ett 

exempel där man tydligt kan ses hur nationalismen utvecklades. 

Ett gemensamt språk kan både vara en stark symbol för gemenskap och ett praktiskt 

verktyg för administrationen av en nationsstat. Därför är folkspråk ofta en viktig aspekt i 

nationalistiska rörelser. Språket är fortfarande viktigt och som Anderson säger: ”genom 

[modersmålet], som man möter i modersknäet och blir kvitt först vid graven, återskapas ett 

förflutet, föreställs en gemenskap och dröms om en framtid.” (Anderson, 1998:148) 

Sedvänjor och föremål som förtingligas som symboler och används till den 

nationalistiska diskursen kommer att få sin innebörd förändrad. För nationalismen är 

symbolanvändningen främst avsedd för att väcka tanke kring kulturell tillhörighet och på så 

sätt skapa en nationalitetskänsla. Genom att nationalismen förtingligar kultur gör den så att 

människor kan tala om sin kultur som om den vore statisk. Att nationalismen upphöjer 

uråldriga traditioner innebär dock inte att den återskapar dessa traditioner. (Eriksen, 

1998:128) 

I nationalismens anda sker även ett förtingligande av nationella händelser och symboler. 

Exempel på detta är att de typiskt norska artefakter man samlade ihop vid uppkomsten av den 

norska nationalismen egentligen inte var så typiska för Norge. När de norska städernas 
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medelklasser vallfärdade till landsbygden och hämtade hem ”äkta norsk kultur” valde de 

målade blommönster som avbildade vinrankor från Medelhavet. Fiolmusiken från 

Hardangervidda hade, liksom de flesta folksagor, ett centraleuropeiskt ursprung, och många 

av de ”typiska folkdräkterna” utformades av nationalister i början på 1900-talet. De flesta av 

de sedvänjor som utmålades som typiska var visserligen kanske endast hemmahörande i 

Norge men kom från enskilda dalar i södra Norge och var kanske lite för specifika för att gälla 

för Norge i sin helhet. Vissa aspekter av bondekulturen kom på så sätt att omtolkas och 

användas som bevis för att Norge hade kulturella och etniska gränser mot danskar och 

svenskar, att norrmän var ett folk, något som i förlängningen berättigade dem en egen stat. 

Detta är inte specifikt för Norge utan motsvarande sker överallt. I Sverige har vi bland annat 

sett hur viss matkultur lyfts fram, hur Dalahästen säljs över hela Sverige och hur kungahuset 

visar upp den så kallade Sverigedräkten. Förutom de etniska gränsmarkörerna används 

historien för att skapa en nations upplevda kontinuitet. Norges första kung efter 

självständigheten var från början en dansk prins, trots det kom han att kallas Haakon VII för 

att påskina ett samband med de kungar som styrde Norge före mitten av 1300-talet då Norge 

senast styrts av en norsk kung. Något som kan jämföras med hur Jean Baptist Bernadotte blev 

Karl XIV Johan (jmf.  Eriksen, 1998:129-130)  

En viktig aspekt av den officiella nationalismen är det Benedict Anderson kallar 

”nationalismens minnesförluster” (Andersson, 1993:15), dvs. att man skriver historien utifrån 

nu gällande faktum och på så sätt påminns, eller glömmer, historiska händelser på ett visst 

sätt. Exempel på omskrivning av historien är att tala om inbördeskrig när det egentligen var 

en strid mellan vad som då var två stater (t.ex. Amerikanska inbördeskriget), eller att beskriva 

någon som egentligen kuvade befolkningen som erövrare (t.ex. Wilhelm Erövraren) 

(Andersson, 1993:189). Eller för den del att man ganska snabbt glömmer att man hämtat sin 

regent från ett av de länder man försöker särskilja sig ifrån. Dagens släktskap mellan de 

skandinaviska kungahusen kan kanske vara en bekräftelse på hur nära sammankopplade vi 

egentligen är. Trots unionsupplösningen och trots att Norge visar lojalitet mot allianser som 

Sverige inte tillhör finns ett omfattande samarbete via t.ex. Nordiska Ministerrådet och 

Nordiska Samarbetet. Till detta kommer även samarbeten via olika organisationer och 

samfund, samt, i viss grad, en överlappande arbetsmarknad och ett gemensamt kulturutbud. I 

grunden måste synen på relationen skilja sig markant mellan Sverige och Norge, då Norge 

valde bort unionen. 
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Plats och identitet i gränsregionen 
Som vi har sett påverkas den aktuella gränsregionen både av vad som händer lokalt, 

nationellt och internationellt. Västsveriges geografiska förutsättningar har gjort att området 

länge varit både beroende av och öppet mot omvärlden (URL15). 

Michael Foucault menar att vår tidigare upptagenhet av historia ersätts av en upptagenhet 

av utrymme och plats (jämför med vår förändrade syn på tid). Om vi brukade uppfatta världen 

som något kronologiskt, så uppfattar vi allt mer våra liv som nätverk som förbinder olika 

punkter, och platser, med varandra. Människors identitet har under mycket lång tid varit 

relaterade till en viss plats. (Sheldrake, 2001:2) 

Konceptuellt refererar plats, förutom till den geografiska fysiska platsen, till förhållandet 

mellan plats och mänskliga uppfattningar som finns om den. Platser är alltså lika beroende av 

mänskliga relationer och minnen som av den fysiska miljön. (Sheldrake, 2001:5-9) Med andra 

ord kan plats, som koncept, inte endast referera till ett fixt, geografiskt ställe och eftersom 

plats inte kan konceptualiseras i positivistiska termer, måste plats istället referera till levda, 

händelsebaserade, multilokala erfarenheter. Platser har en inbäddad intentionalitet vilket 

innebär att platser är upplevda och därför ingjutna i invånarna som emotionellt laddade 

verkligheter. (Ness, 2005:120) Platser är sociala och kulturella konstruktioner och de både 

skapar och skapas av de människor som använder platsen. Platser kan också ses som 

multilokala eftersom en plats har en specifik unik verklighet för varje individ samtidigt som 

den delas med andra människor.  

Transnationella utrymmen 
Lokala platser är idag en del av större globala nätverk och förutom ekonomisk 

globalisering finns även ett socialt globalt samhälle. Internationella sociala utrymmen behöver 

dock inte vara global utan det finns även gränsöverskridande sociala utrymmen vilka är 

begränsade till en viss region. (Faist, 2004:3) Transnationalisering är den icke-statliga 

motsvarigheten till internationalisering, och avser den process som medför att politiska, 

ekonomiska och kulturella relationer etableras över statsgränser i allt större utsträckning. 

(URL21) Transnationella utrymmen innebär relativt stabila band som går över och förbi 

suveräna staters gränser. Transnationella sociala utrymmen innebär att de lokala platserna 

förändras av transnationella utbyten. Dessa utrymmen skiljer sig från staternas territorium och 

får egna betydelser.  

Olika typer av transnationella utrymmen kan kategoriseras utifrån deras 

institutionaliserings- och formaliseringsgrad och man talar bland annat om graden av 
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utsträckning, intensitet, infrastruktur, grad av institutionalisering och påverkan. (Faist, 

2004:3) 

 Teknologi i form av transport och kommunikation spelar en mycket stor roll i 

skapandet av och dynamiken hos transnationella utrymmen. Kontinuerliga teknologiska 

framsteg inom kommunikation och transport under det senaste århundradet, och då främst 

efter andra världskriget, har avsevärt minskat kostnaderna för att överbrygga långa distanser. 

(Faist, 2004:7) Stora delar av världen är dock immobil i detta avseende och internationella 

migranter utgör endast 2 % av världens totala population. (Faist, 2004:11)  

Förutom påverkan i form av regleringar av in- och utförsel, tullar och avgifter påverkar 

även EU:s mål att skapa starka regioner inom stater, över statsgränser och över EU:s egna 

gränser den aktuella gränsregionen. Gränsregionen mellan Sverige och Norge ingår i olika 

Interreg-projekt. I syfte att öka möjligheterna att arbeta på andra sidan gränsen har man t.ex. 

startat en busslinje, Grensependeln, som kan trafikera hela sträckan till skillnad för de 

statliga/kommunala bolagen. Grensependeln kan därför ses som ett exempel där det lokala 

påverkas genom ett transnationellt samarbete initierat och reglerat av en överstatlig instans.  

Gränsregioner 
Gränsregioner blir oftast uppmärksammade i samband med konflikter. Den kulturella 

och ekonomiska globaliseringen och internationaliseringen samt avsaknaden av det kalla 

kriget öppnade upp gränser och medgav rörelser av folk, varor, kapital och idéer. Andra 

gränser har stärkts. (Donnan & Wilson, 1999:1) 

En gränsregion har förmågan att både verka stärkande och försvagande på nationalstaten 

(Donnan & Wilson, 1999:1) vilket innebär att gränsområden ofta är utsatta för maktmissbruk 

men de kan även vara källan till statens makt. Många av gränsområdets speciella egenskaper 

kan vara signifikanta för deras respektive land. På grund av gränsens funktion i relationer 

mellan stater kan vissa saker bara hända i gränsregionerna. Gränsregioner har egenskaper som 

skiljer sig från andra regioner inom staten och gränsbefolkningen är därför del av sociala och 

politiska system som skiljer sig från de flesta andra i deras respektive länder. Kulturella 

landskap överskrider politiska gränsregioner. Gränser är meningsskapande så väl som 

meningsbärande delar av ett kulturellt landskap som ofta överskrider statens faktiska gräns. Så 

trots att gränser markerar en åtskillnad sätter den inte nödvändigtvis de båda sidornas 

människor mot varandra. (Donnan & Wilson, 1999:4) Gustavsson menar att man kan finna en 

gränskultur och en sammanhållning på båda sidor av riksgränsen på tvärs med vad som vid 

olika tidpunkter sker på riksplanet. (Gustavsson, 1999:32) 
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Genom smuggling och hemliga sammankomster kan man kringgå statliga regleringar 

också i tider när gränsen är stängd från officiellt håll. (Gustavsson, 1999:58) Bland 

gränsborna kan smuggling uppfattas annorlunda än av staten och så småningom bli sedd som 

en folklig rättighet eller som ett sätt att göra en markering mot myndigheternas kontroller. 

(Gustavsson, 1999:74) Det mest angelägna har t.ex. inte varit att gripa smugglande norska 

småkonsumenter (Gustavsson, 1999:55).  

Vad är det då som gör gränsregionen speciell? Martinez pekar ut fem nyckelprocesser 

som formar gränsregionen: Transnationalism, avskildhet, olikhet, etniska konflikter och 

uppgörelser samt internationella konflikter och uppgörelser. Vad det innebär är att 

gränsregionerna har det gemensamt med andra glesbygdsområden att de på grund av sin 

politiska och sociala avskildhet skiljer sig från kärnan, men gränsområdet kommer på grund 

av dess placering ”på kanten” att vara platsen för både etniska och internationella relationer. 

De är internationella eftersom det rör sig om relationer mellan stater, och etniska eftersom det 

rör sig om relationer mellan folk. Gränsregionen är transnationell eftersom den påverkas av 

vad som finns på andra sidan gränsen. Det kan vara att man delar värderingar, idéer, 

sedvänjor och traditioner. Detta delande beror delvis på att gränsregionen kan ha en perifer 

plats i den egna staten men också för att man kan ha en lokal kultur och ekonomiska relationer 

som sträcker sig över gränsen. (Donnan & Wilson, 1999:5) 

Mötet mellan stat och människor är ofta särskilt synliga i gränsregioner (Donnan & 

Wilson, 1999:13), som t.ex. att man glömmer bort att man inte är ”tillräckligt” svensk, eller 

inte svensk alls. Det förstnämnda gäller främst dem som egentligen inkluderas av passfriheten 

men som kan få svårigheter om de vid gränsövergången inte uppfattas som svenskar baserat 

på deras utseende och språk. Det senare avser kanske främst de norska medborgare som vuxit 

upp i Sverige och som upptäcker att de inte inkluderas när det gäller ansökningar av t.ex. 

visum och utlandsutbildning. 

Att leva med gränsen 
Gränsen är inte bara ett streck på kartan utan också en social konstruktion och verklighet. 

De olika sociala förutsättningar och kulturer som omger gränser har olika typer av påverkan. 

Gränsregionens och de nationella kulturerna påverkar de olika diplomatiska förbindelser som 

först fastställer gränsen och sedan överlägger kring den politik och ekonomi som rör regionen.  

Gränssamhällen knyts via kultur både till människor inom den egna staten och med 

människor på andra platser, så som andra sidan av gränsen. Gränssamhällen ingår sålunda i 
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ekonomiska och politiska entiteter vars egna kulturella gränsområde oavbrutet omförhandlas. 

(Donnan & Wilson, 1999:11) 

Gränsen påverkar dem som korsar gränsen på väg någon annanstans, dem som centralt 

sitter vid den statliga makten samt de som aldrig ser den men som ändå påverkar/påverkas av 

den. Men givetvis även dem som lever och jobbar vid gränsen, av vilka en del gör det som en 

konsekvens av gränsens existens. Deras liv är en del av en gränskultur, livsstil och mening 

som de bara delar med andra vid gränsen, på samma eller andra sidan. Den lokala 

gränskulturen överskrider nästan alltid statens gränser vilket understryker bristen på passform 

mellan nationell kultur och statens områden. (Donnan & Wilson, 1999:12) 

Det finns en inbyggd motsättning mellan staten och gränsbefolkningen, där staten har 

haft intresse av att kontrollera och reglera kontakter, medan gränsbefolkningen har haft 

sociala och ekonomiska intressen av att korsa gränsen. Att bo vid gränsen kan därför innebära 

att man får leva med svårigheter att röra sig fritt och att uppleva gränsen som ett hinder på 

grund av statens restriktioner och förbud. (Gustavsson, 1999:58) För att i största möjliga mån 

sudda ut gränsen för kommunens invånare har det sedan 1980-talet pågått ett samarbete 

mellan lokalpolitiker i Östfold, Dalsland och Bohuslän. Genom dagliga kontakter har man 

försökt göra gränsområdet till en attraktiv region. (Lorentzon 206:15, 17) Halden och 

Strömstad samarbetar i frågor om bland annat näringsliv, miljö, kultur, utbildning och vård 

(Lorentzon, 2006:16). 

Det finns ett visst kulturellt utbyte, t.ex. operaprojektet Aurora i samband med 

invigningen av nya bron. Teaterintresserade i Strömstad följer vad som sker i Halden och 

många norrmän besöker till exempel kyrkans musikprogram och andra konserter i Strömstad. 

Kerstin Karlsson skulle dock gärna se att fler norska kulturarrangörer annonserade i STNB. 

(K Karlsson, 2007) Vad gäller det kulturella utbudet i Strömstad, inklusive nöjeskultur, är det 

endast i mindre utsträckning utformat med tanke på en norsk publik. (Palmblad, 2007) 

Förutom flertalet lokala/regionala initiativ bedrivs även projekt i form av mer formella 

samarbeten via Gränskommittén och Interreg som bland annat driver projektet Grensependeln 

som möjliggör gränspendling för de som vill åka kollektivt. Innan pendeln fick man ta bussen 

till den egna sidan, gå över bron och hoppa på en buss där. (Fullpoängare, 2007)  

Att korsa en gräns 
När man korsar en gräns förflyttar man sig från ett ekonomiskt, socialt och politiskt rum 

till ett annat, detta kan både vara möjliggörande och omöjliggörande, öppna och stänga 

möjligheter/tillfällen. (Donnan & Wilson, 1999:107) 
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När man passerar en gräns, oberoende av anledning, blir man en del av nya värdesystem 

som både är materialistiska och idealiska. Man kommer t.ex. att bidra till, eller få något från, 

det ekonomiska systemet. Förutom det ekonomiska systemet och värdesystemen så blandas, 

åtminstone, två länders lagar in. Detta göra att man kan vara legal, illegal, officiell, inofficiell. 

Man blir också klassificerad enligt statens definition av medborgare, besökare och 

immigrant. Det är inte bara immigranter som påverkas av transformationen. Alla människor 

som korsar en internationell gräns måste ta ställning till: statens strukturella makt, nya 

arbetsförhållanden och relationer, växling och konsumtion, nya ramar för social status och 

organisation med sina åtföljande kulturella ideal och värden. Donnan & Wilson, 1999:108)  

Att passera en gräns behöver t.ex. bara betyda anpassning efter nya lokala uppfattningar 

om social klass, men det innebär också nya värdesystem och meningsstrukturer vilket kan 

innebära en omvärdering av den egna uppfattningen av kultur och identitet. Staten blir lokalt 

viktig i och med att den påverkar de förändringar av ekonomiskt värde och förändringar av de 

värdesystem utifrån vilka man dömer sig själv och andra. (Donnan & Wilson, 1999:108) 

Detta kan exemplifieras med att norrmännens köpkraft ökar när de passerar gränsen som en 

kombination av priser och valutakurs, båda påverkade av politik på statsnivå. Samtidigt som 

de besökande norrmännens ekonomi har förbättrats och gått om svenskarnas har inte deras 

placering i samhällshierarkin nödvändigtvis förbättrats, något som det ibland uppstår 

konflikter kring. Ett sätt att illustrera hur man ser på norska och svenska besökare i Sverige 

respektive Norge kan vara att titta på hur man ser på dem som kunder. Svenska butiker ger 

god service i och med att de tar norska pengar (ofta även mynt), medan man på andra sidan 

gränsen inte är lika mån om sina svenska kunder. I den mån man tar svenskar pengar brukar 

kursen vara väldigt dålig. (K Karlsson, 2007)  

Olika typer av gränskorsare 
Det finns fyra huvudgrupper av gränskorsare: Migranter och flyktingar som kan ses som, 

om inte permanenta, så i alla fall långvariga gränskorsare samt konsumenter och 

arbetspendlare som gör mer kortvariga besök. (Donnan & Wilson, 1999:7 ) 

Vad gäller migranter verkar många transnationella populationer, s.k. diasporor, på grund 

av att transporttekniker har gjort det möjligt att se en gränspassage som tillfällig istället för 

slutgiltig, nära hopp om att en dag återvända ”hem”. Detta gör att man behåller band och 

relationer med hemlandet. Man kan t.ex. ha olika delar av sitt liv på olika sidor om gränsen. 

(Donnan & Wilson, 1999:109) Även om arbetsinvandrarna på 1800-talet hade kvar sina 

familjer och sociala liv i Sverige skapades inte sällan ett nytt socialt liv i Norge. Så även idag, 
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fast ofta i mycket mindre utsträckning eftersom arbetsinvandrarna idag har blivit 

arbetspendlare. Gränspendlarna från Strömstad har idag generellt större delen av sitt sociala 

liv på den svenska sidan gränsen.  

Beroende på hur ursprungs- och värdlandets maktpositioner förhåller sig till varandra 

tenderar man att hamna i olika samhällsskikt. (Eriksen & Arntsen Sörheim, 2003:32) 

Även om gränskorsning i syfte att handla eller ”turista” är väldigt mycket enklare än för 

migranter och flyktingar så är den inte betydelselös. På grund av flytten in i nya ekonomiska 

och värdemässiga system har även det mest okomplicerade beteende hos dem som korsar 

gränser en betydelse som inte alltid uppfattas av aktörerna själva. Konsumtion kan ses som 

den mest oskyldiga aktiviteten i samband med gränskorsning. Det kan innebära också att köpa 

sådant som inte finns på den egna sidan gränsen eller till ett lägre pris. Produkten kan också 

påverka status etc. värde och mening hos varor förändras då de korsar. (Donnan & Wilson, 

1999:117) Konsumenter och migranter delar med andra ord en önskan om att skapa ett 

mervärde. Att passera gränser för att handla är en del av flertalet olika betydelsefulla nätverk 

som sträcker ut sig på många obestämbara sätt. Att handla är inte bara en relation mellan 

konsument och säljare, det är också en del av gruppekonomi, politiska och sociala relationer, 

mellan konsumenter och entreprenörer, mellan arbetare och kapitalister, mellan medborgare 

och staten och mellan nationer. (Donnan & Wilson, 1999:119) Den norska närvaron är 

grunden för en stor del av kommunens näringsliv och gör att Strömstad kan upprätthålla ett 

utbud som är långt större än vad som är normalt för en kommun av samma storlek, detta 

inkluderar även antalet butiker och deras utbud. (Palmblad, 2007, K Karlsson, 2007) Som ett 

resultat av gränshandeln, och det faktum att den lever året om, har kommunen en mycket hög 

sysselsättningsgrad (K Karlsson, 2007, Thuresson, 2007). Strömstad slipper därmed att bli en 

utpräglad säsongsort. Ett stort antal underleverantörer, t.ex. transportfirmor, hantverkare och 

tryckerier lever indirekt på gränshandeln. (Thuresson, 2007) 

Den fjärde gruppen är de så kallade gränsvandrarna, arbetspendlarna. Piippola skriver i 

sin avhandling att det finns en stor grupp män och kvinnor som har begränsade möjligheter att 

hitta arbete i sin närmiljö. Detta kan bland annat bero på att de lever i ett socialt sammanhang 

där arbetsmarknad är begränsad, alternativen blir då att flytta, arbetspendla eller utbilda sig 

(Piipola, 2003:165).  

Gränsrelationer mellan Strömstad och Östfold 
Den norska respektive svenska sidan av gränsen utgörs av regioner vars ekonomiska 

betydelse för respektive nation skiljer sig markant åt. Som vi har sett har det varit så länge, 
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däremot har flödet över gränsen varierat med staternas olika ekonomiska skillnader. 

Arbetsflödet har i princip alltid gått mot Norge och handelsflödet åt motsatt håll. En stark 

norsk ekonomi kan därför ses som en grundläggande faktor för flöden i större omfattning. 

Enligt Lorentzon är Strömstads tillväxt relaterad till efterfrågan på energi i världen, eftersom 

en stor efterfrågan stärker den norska ekonomin. (Lorentzon, 2006:2) Den senaste 

förändringen i relationen mellan Norge och Strömstad tog i sin fart under 1990-talets början, 

något som kan illustreras med att norska staten 1995, som en följd av olje- och gasförsäljning, 

blev kreditgivare i och med en process som startats i och med 1970-talets oljekris. Genom att 

titta på gränshandelns omsättning blir det extra tydligt. 1994 omsatte den norsk-svenska 

gränshandeln 4 miljarder kronor vilket 2005 hade ökat till drygt 9 miljarder kronor. 

Strömstads relation med Norge kan sålunda beskrivas som ett resultat av förhållanden på 

internationell, nationell, regional och kommunal nivå. 

Gränspendling 
Efter ett långt uppehåll sedan tidigt 1900-tal tog arbetsinvandringen till Norge fart under 

1990-talet. Förhållandena påminde om situationen 100 år tidigare; det fanns gott om jobb i 

Norge och arbetslöshet i Sverige. Även om mycket har förändrats och då kanske främst 

kommunikationerna, är norra Bohuslän är fortfarande glesbygd, och de närmaste stora 

städerna ligger fortfarande på norska sidan av gränsen.  

Pendlingen till Norge påverkar Strömstad främst genom att arbetsmarknaden för 

strömstadsborna blir större. Det ökar möjligheterna att bo kvar i en småstad vilket kan vara en 

delfaktor i Strömstads befolkningsökning. I Strömstad finns många jobb främst inom handeln 

(K Karlsson, 2007), och har man tänkt sig en annan yrkeskarriär kan man behöva titta bortom 

kommungränserna. Från kommunens sida försöker man underlätta/möjliggöra gränspendling 

t.ex. genom att på sin hemsida ha länkar till den norska arbetsförmedlingen såväl som den 

svenska. Att kommunikationerna, vägar och fordon har förbättras gör att arbetsmigranterna 

till stor del har blivit pendlare och att det sociala umgänget mellan norrmän och 

arbetspendlande svenskar har förändrats, eftersom man har sitt boende i huvudsak eller helt i 

Sverige, kommer det sociala livet att vara där i mycket större utsträckning än vad som var 

fallet när man bodde i Norge under långa perioder (jmf Gustavsson, 1999:66). 

Arbetspendlingen kan även komma att påverka genom att arbetspendlarna tar med norska 

influenser hem. Pendlingen mellan två gränskommuner innebär att du betalar skatt där du bor, 

i det här fallet Strömstad. Jobbar man däremot lite längre in i Norge skattar man i Norge 

samtidigt som man utnyttjar den kommunala servicen i Strömstad.  
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Som framgår av Tabell 4 har antalet gränspendlare från Strömstad sjunkit något de 

senaste åren och då främst de som gränspendlar till orter utanför gränsregionen. Något som 

kan vara viktigt att ha i åtanke är att majoriteten av de som pendlar över gränsen från 

Strömstad sålunda bor på 30-40 minuters avstånd från sitt arbete.  

 
Tid Antal i gränsregionen Antal i övriga Norge Totalt antal
2001 343 226 569
2002 386 229 615
2003 376 370 580
2004 370 195 565  

Tabell 4. Antal arbetspendlare från Sverige till Norge efter tid, bostadsort (Strömstad), kön (båda) 
och arbetets belägenhet (URL8) 
 

Samtidigt har den ökande gränshandeln lett till att alltfler norrmän söker jobb i 

Strömstad. När det gäller norska arbetspendlare i Norge har antalet ökat något och som 

framgår av Tabell 5 är det främst anställda inom parti- och detaljhandeln som står för 

ökningen. Vi kan också se att en överväldigande majoritet av de norrmän som jobbar i 

Strömstad arbetar inom just parti- och detaljhandel (85-90 %).  

 
Tid Totalt antal varav i parti- och detaljhandel; reparation av 

motorfordon, hushållsartiklar
2001 286 243
2002 240 206
2003 278 243
2004 406 366  

Tabell 5. Antal arbetspendlare från Norge till Sverige efter tid, arbetets belägenhet (Strömstad), kön 
(båda) och näringsgren (URL8)  

 

Turism 
Enligt Turismens utredningsinstitut betyder turismen i Strömstad mer per invånare än i 

någon annan svensk kommun, något man kommit fram till efter att ha uppskattat vad turister 

handlar för i kommunens butiker istället för antalet turister (Henriksson et al, 2003:9.) 

Strömstad har som sagt länge varit ett populärt resmål för norrmän såväl som svenskar. Under 

högsäsong har Strömstad 60-70 000 besökande per dag (URL3). Förbättrade förbindelser 

bland annat genom den nya Svinesundsbron har gjort gränstrakten mer tillgänglig. Detta har, 

tillsammans med en ökad norsk köpkraft resulterat i ökad gränshandel men även gjort 

norrmännen mer benägna att köpa fritidshus och turista på den svenska sidan av gränsen. 
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(Lorentzon, 2006:21) Många norrmän kommer även med egen båt till Strömstad och den 

kringliggande skärgården. För de flesta norrmän är dock resans primära syfte shopping.  

Turism kan definieras som tillfällen då människor reser bort från sina vanliga 

vistelseområden, detta kan vara övernattning i fritidshus eller på hotell, båtturer och 

dagsresor. (Henriksson et al, 2003:9) En annan definition menar att en turist är någon som 

reser längre än 10 mil men detta mått är möjligen för kvantitativt för att kunna verkligt 

användbart.  

Turister kan bland annat delas in i kategorier av egentliga turister och handelsturister. En 

handelsturist är någon som reser till en annan kommun och där resans primära syfte är att 

handla. (Handelsutredning, 2006:112) Man behöver inte heller resa särskilt långt för att 

räknas som en handelsturist. En stor del av turisthandeln sker under resor mellan närbelägna 

orter i regions- eller förortscentra, s.k. närhandelsturism (Handelsutredning, 2006:116)  

Turism och handel är som sagt starkt kopplade till varandra överallt. Turismen står för 

ungefär 10 % av detaljhandeln i Sverige (URL9) och 53 % av den s.k. turistkronan går till 

shopping (M Karlsson, 2007). 

Ett sätt att se hur viktig handelsturismen är för en kommun är att titta på inflödet per 

invånare. Då framgår att Strömstad är den svenska kommun för vilken handelsturismen 

betyder mest. (Handelsutredning, 2006:116) Gränshandeln som fenomen står för en fjärdedel 

av den svenska turistexporten och är Sveriges största turistsegment (Handelsutredning, 

2006:113) 

Flödet av norrmän över gränsen är stort året om men varierar med säsong och helgdagar. 

Ett exempel på detta är skärtorsdagen som är helgdag i Norge och har blivit till en traditionell 

shopping- och utflyktsdag för norrmännen. Hela påskveckan är i särklass den vecka då 

gränshandeln omsätter mest och även om också skärtorsdagen är en stor handlingsdag är de 

flesta av de norrmän som tar sig in till Strömstad där av helt andra anledningar. Man kommer 

för att åka bil, dricka alkohol och ha roligt. Skärtorsdagen 2007 kom 10-15 000 norrmän till 

Strömstad fördelat på ca 4000 bilar. Då alla bilar som släpptes in i staden kontrollerades 

skapades långa bilköer. (Jmf. URL10, URL14, URL19) För att kunna hantera situationen fick 

polisen en förstärkning på 40 man från bland annat Göteborg (Jmf. UIRL16). Även 17 maj 

har blivit en dag då man åker till Strömstad (K Karlsson, 2007). 
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Belopp  i 
mkr

349 344 333 407 491 552 533

Turistomsättning i miljoner kronor

 
Tabell 6. Turistomsättning i Strömstad 1998-2004 (Handelsutredning, 2006) 
 

Norrmän har köpt upp mycket av både privata och kommersiella fastigheter i Strömstad. 

Samtidigt har de ofta stora planer när det gäller vad som ska göras med dessa fastigheter 

vilket är bra för kommunen. (Thuresson, 2007) Norska intressen äger även de två största 

hotellen (Palmblad, 2007). Detta kan innebära att Strömstads tillväxt inte nödvändigtvis 

kommer svenskarna tillgodo, utan att den norska turismen i Sverige är lönsam främst för 

norska intressenter. Det finns en trend att norska företagsetableringar och t.ex. 

hotellsatsningar är större och mer spektakulära än de svenska. Vad gäller butiksetableringar 

uppskattar Karlsson att kvoten är ungefär 50-50 mellan svenskar och inflyttade norrmän (K 

Karlsson, 2007). I dagsläget investerar norrmän mycket i Strömstad, och då särskilt inom 

turistnäringen, handel och bostäder. De flesta investerarna i Strömstad just nu är nog norrmän 

vilket kan bero på att de har gott om riskkapital. Norska investerare tenderar också att se en 

större potential i Strömstad då en del svenskar fortfarande inte ser turism och handeln som 

någon riktig industri utan något man bör vara försiktig med. (Thuresson, 2007)  

Gränshandel 
Under 80- och 90-talen tog den gränshandel vi ser idag fart. Det rådde inte längre brist 

på varor i Norge men priserna hade blivit avsevärt högre jämfört med i Sverige. (Gustavsson, 

1999:86) Kött, tobak och alkohol är eftertraktade varor men även lösgodis och läsk säljs i en 

avsevärd omfattning. Att priserna hållits nere i Sverige beror på inflationsdämpande åtgärder 

och att man 1996 sänkte mervärdesskatten på mat. Även svenska kronans värde jämfört med 

den norska har varit ett incitament. Sänkningen av tobaksskatten och matmomsen i Sverige 

har varit andra. Systembolaget är dock den största drivkraften för de gränshandlade 

norrmännen att åka in till Strömstad. (Henriksson et al, 2003:3) Att norrmännen handlar 

alkohol i Sverige beror inte bara på prisnivåerna utan också på att utbudet är större vilket har 

ett samband med Sveriges EU inträde (Gustavsson, 1999:89). Att detsamma gäller för 

livsmedel bekräftas av Bertil Turesson, ordförande i Svinesunds köpmannaförening och att 

det gäller även för andra varor bekräftas av en utredning gjord av den norska regeringen 

(Grenseoverskridande, 2003:37). 
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Mina informanter håller med om att gränshandelns starkaste faktorer är den geografiska 

närheten, att för norrmännen begärliga varor är billigare i Sverige, och att norsk 

jordbrukspolitik begränsar urvalet i norska butiker. Det finns dessutom en tradition av att resa 

över gränsen (K Karlsson, 2007). Prisskillnaden beror främst på den starka norska kronan och 

den rådande högkonjunkturen i Norge vilket bidragit med en snabblöneutveckling med 

tillhörande inflation (Thuresson, 2007). Enligt mina informanter har EU-inträdets största 

påverkan varit att priserna överlag har sjunkit på grund av en hårdare konkurrens samtidigt 

som priserna i Norge har ökat (Thuresson, 2007). 

Priset är dock den mest avgörande faktorn för gränshandeln. Medan det s.k. 

matvarukorgsprisindex ökade i Norge med när 20 % mellan 1994 och 2000 låg indexet still i 

Sverige. Detta innebär att norska livsmedelspriser i genomsnitt var 10 % dyrare 1994, en 

skillnad som år 2000 hade ökat till drygt 30 %. I en undersökning gjord av Statistisk 

Sentralbyrå 2001 där man plockade ihop en varukorg med attraktiva gränshandelsvaror och 

mankom fram till att det skilde sig drygt 70 % i pris mellan Norge och Sverige på en varukorg 

med just dessa varor. Prisskillnaderna beror, förutom valutakursen, på lagstiftning och 

ekonomisk politik. (jmf Handelsutredning, 2002, Gränshandel med Norge, 2006) 

Enligt en rapport från den norska regering är Strömstad den i särklass största 

gränshandelsdestinationen, då minst 2/3 av gränshandeln sker här (Jmf. Grenseoverskridande, 

2003). Om prisskillnaden kan ses som förklarning till gränshandeln i stort kan gränshandelns 

omfattning i just Strömstad även tillskrivas två andra faktorer: den relativt stora befolkningen 

på norska sidan gränsen och de goda kommunikationerna via E6 och gränsövergången vid 

Svinesund. (jmf Gränhandel med Norge, 2006). Den kraftiga ökningen av utbudets 

omfattning och mångfald som pågått i Strömstad kommun har även det bidragit till att göra 

Strömstad till den största gränshandelskommunen (Grenseoverskridende, 2003). 

Befolkningsmässigt är situationen sådan att på den norska sidan av gränsen bor ca 

140 000 invånare med 30-40 minuters bilavstånd till gränshandelsplatserna i Strömstads 

kommun medan motsvarande siffra för den svenska sidan är 10-15 000 invånare 

(Handelsutredning, 2002). I de närmaste fylkena Östfold, Akershus och Olso bor 28 % av 

Norges befolkning (Lorentzon, 2006:1). Även befolkning i och runt Sandefjord har Strömstad 

inom räckhåll.  

E6 anses vara Norges viktigaste väg till Europa och trafikeras tämligen hårt, inte bara av 

personbilar. Ökningen av personbilstrafiken vid Svinesundsgränsen var 65 % mellan år 1995 

och år 2000. Och idag är trafiken över Svinesund ca 12 - 15 000 personbilar i båda 

riktningarna varje dag vilket gör den till den största gränsövergången med god marginal. 
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(Handelsutredning, 2002, URL4, Lorentzon, 2006:19), en siffra som är jämförbar med 

trafiken över Öresundsbron (URL5). Den gamla bron utgjorde en flaskhals och trafiken flyter 

bättre nu. Under arbete med den nya motorvägsutbyggnaden av E6 har dock nya tillfälliga 

flaskhalsar skapats.  

Det kan vara svårt att exakt beräkna gränshandelns omfattning. Det kan också vara svårt 

att skilja på inkomster från s.k. egentliga turister och handelsturister. Skillnaden ligger i 

resans primära syfte, vilket också kan vara svårtytt. Vad man vet är vad butikerna i Strömstad 

har för försäljning, och man kan också uppskatta strömstadsbornas efterfrågan utifrån 

köpkraft och egna turistresor. Om man jämför dessa två siffror får man fram ett netto av 

kommunens in- och utflöde. Eftersom nettoflödet påverkas i negativ riktning av 

strömstadsbors inköp utanför kommunen måste vi ta hänsyn till det för att kunna se hur stor 

gränshandelns omsättning är. Detta innebär att bruttoinflödet egentligen är större än vad det 

verkar, med samma summa som bruttoutflödet om man ska vara exakt. (jmf 

Handelsutredning, 2006:121) 2005 hade Strömstad Sveriges högsta nettoinflöde per invånare, 

dvs. 336 767kr/inv. (M Karlsson, 2007).  

 

Årtal 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Belopp i 
mkr

1164 1171 2233 2644 3359 3697 3607

Nettoflöden till detaljhandeln över kommungränsen

 
Tabell 7. Detaljhandelns nettoflöde i Strömstad (Handelsutredning, 2006:120) 

 

Årtal 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Belopp i 
mkr

1042 1582 2096 2501 3208 3546 3455

Uppskattad gränshandel

 
Tabell 8. Bedömd gränshandel i Strömstad (Handelsutredning, 2006:121) 

 
Som kan ses i Tabell 7 och Tabell 8 är gränshandeln en stor del av Strömstads handel då 

den uppgår till över 95 % av den totala handeln och till 87 % av den totala turismens 

omsättning i Strömstad (Handelsutredning, 2002).  

Den omtalade svenska handeln i Danmark uppgår bara till hälften av norrmännens 

handel i Sverige. Norska beräkningar säger att gränshandeln uppgår till 9 miljarder SEK men 

Turismens utredningsinstitut har bara kunnat belägga 6-7 miljarder. Handelsflödet är större 

över Svinesundsbron än över Öresundsbron, vilket beror på att gränshandeln i Strömstad är 

större än svenskars inköp i hela Danmark. (URL11)  
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Enligt Bertil Turessons bedömning uppgick den rena gränshandeln till ca 3 – 3,5 

miljarder under 2006, varav livsmedel utgjorde ca 2 miljarder och resterande spenderades 

inom olika servicenäringar. För att nå ut till den norska kundkretsen annonserar man i norska 

tidningar, man planerar även att börja med direktreklam. Butikerna vid gränsen är 

fullsortimentsbutiker men eftersom den primära kundgruppen är norrmän anpassar man sig 

efter detta kundunderlag, både vad gäller sortiment och placering av varor i butikerna. För att 

möta båda kundgrupperna tar man både svensk och norsk valuta, och man kan även betala 

med norska bankkort som vanligtvis endast kan användas i Norge. (Thuresson, 2007)  

I Tabell 9 kan vi sett att gränshandeln i centralorten utgör ungefär en tredjedel av den 

totala gränshandeln. 

 

Årtal 2001 2002 2001 2002 2001 2002
Kommuninvånare 180 190 25 30 205 220
Egentlig turism 85 105 25 30 110 135
Gränshandel 135 175 250 375 385 550
Totalt 400 470 300 435 700 905

Livsmedelshandeln Systembolaget Totalt

 
Tabell 9. Uppskattad försäljning i Strömstad centralort per kundkategori, Mkr (Henriksson et al, 
2003:12) 

 
Vi har tidigare sett hur gränsen stängts vid omvälvande historiska händelser. Även idag 

stängs gränsen när Norge anser att det finns ett hot. T.ex., som ett resultat av mul- och 

klövsjukan, stängde Norge den 14 mars 2001 sina gränser för import av levande klövdjur, 

färskt kött, köttprodukter, mjölk och mjölkprodukter och andra produkter från klövbärande 

djur från EU-EFTA-området. Importförbudet var i kraft i två veckor, (URL7) något som 

givetvis påverkade gränshandeln mycket.  

Ett annat exempel är att under 2005 gick Systembolagets försäljning i Strömstad ned 

med hela 23 %. Detta kan förklaras av att valutakursen förändrades och den norska 

alkoholskatten sänktes två år i rad. (URL17) Efter att de norska införelsekvoterna ökades 

2006 ökade även Systembolagets försäljning med 10 - 15 %. (URL12) 

Det finns emellertid en stark tro på att gränshandeln har en framtid trots fluktuationer. 

Ett exempel är norska Olav Thongruppen har gjort stora investeringar i gränshandeln, inte 

bara i Strömstad. De se ser en framtid i gränshandeln och tror inte heller att ett eventuellt 

norskt EU-medlemskap skulle påverka gränshandeln. Den menar det finns handelsflöden 

mellan Danmark-Sverige och Danmark-Tyskland vilket visar att prisskillnader alltid kommer 

att finnas. De anser även att Sverige ligger före Norge när det gäller mode och att norrmän 
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därför gärna handlar kläder i Sverige. (URL13) Thomas Angell på Handels- og 

Servicenæringens Hovedorganisation säger å sin sida att han tror att ett norskt EU-

medlemskap skulle ändra förutsättningarna för gränshandeln, men att det ligger långt i 

framtiden. (URL14) 

Turismens och gränshandelns påverkan på Strömstad 
Det är främst livsmedelsbutiker, näringsställen, boendeanläggningar, 

aktivitetsanläggningar, detaljhandeln och transportföretag som är mottagare av turisternas 

pengar. Dessa verksamheter köper insatsvaror någonstans ifrån. De betalar löner till anställda 

och vinster till ägarna vilka sedan används för inköp av varor och olika tjänster samt betala 

kommunal- och statlig skatt. (Aronsson, 1989:137) I princip kommer turisternas pengar 

cirkulera i en kommuns ekonomi tills alla pengarna läckt ut. Detta beror på direkta och 

indirekta statsskatter och på att de lokala verksamheterna importerar sina insatsvaror 

(Aronsson, 1989:141). 

Social och kulturell påverkan från tillfälliga besökare är svåra att kvantifiera. Social och 

kulturell påverkan berör den bofasta befolkningen, turisterna och turistäringen. Som tidigare 

beskrivits etableras etniska gränser bland annat av yttre påverkan. Kontakt mellan grupper 

leder också till påverkan på gruppernas värdesystem. Vare sig bofasta eller turister ska dock 

ses som homogena grupper. (Aronsson, 1989:159ff) 

Resultatet av mötet mellan bofasta och turister är olika typer av ”kollisioner” i 

tidsrummet och resursanvändningen som bland annat kan innebära en förändrad organisering 

av det lokala samhället. De bofastas uppfattning om turisterna kommer bland annat påverkas 

av det ekonomiska beroendet och användandet av turism- och fritidsutbudet. Turisternas 

uppfattning kommer att påverkas av behov, efterfrågan och konsumtionsmönster. Mest 

positiva till turismen är de som är ekonomiskt beroende av turismen och brukarna av 

turismanläggningar. (Aronsson, 1989:159ff)  

Andra faktorer som är avgörande för resultatet av mötet mellan turister och bofasta är 

hur samhälls- och naturresurser är dimensionerade och om de räcker till åt både bofasta och 

turister. Turismens storlek, rumsliga spridning och turisternas vistelsetid i ett område är 

betydelsefulla faktorer. Vid liten mängd och stor spridning nyttjar turisterna i princip samma 

serviceapparat som de bofasta. Ökar turismen ökar även möjligheterna att utnyttja den 

ekonomiskt vilket leder till en anpassning av utbud för att möta turisternas efterfrågan, vilket i 

sämsta fall leder det till att de varor lokalbefolkningen efterfrågar sakas eller att prisnivån 

trissas upp. (Aronsson, 1989:171) Det kan även uppstå en brist på mat-, el- transport-, 
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sophämtningsresurser och på de varor som turisterna efterfrågar så att de inte räcker till de 

bofasta. (Chambers, 2005:31) Den norska närvaron i Strömstad resulterar t.ex. i att 

mottagningstider hos bilverkstäder, optiker och tandläkare fylls upp av norrmän (K Karlsson, 

2007). Norrmännen tränger med andra ord ut strömstadsborna från domäner och tjänster som 

kan upplevas tillhöra dem, något som då skulle minska toleransen. Samtidigt har Strömstad 

har ett serviceutbud som motsvarar en stad på 60 -70 000 invånare (Thuresson, 2007), vilket 

borde ses som en positiv konsekvens av norrmännens närvaro. 

Ett sätt att rättfärdiga sociala och ekonomiska kostnader förenade med turism är att den 

ekonomiska effekten av turismen så småningom kommer att komma hela lokalbefolkningen 

till godo. Så är dock inte alltid fallet, vilket kan bero på att investeringar, inköp, anställning 

görs utifrån. (Chambers, 2005:37) Något som även Aronsson bekräftar. (Aronsson, 1989:172) 

Är turismen dominerande blir befolkningen lätt åsidosatt. Det kan vara frågan om kö- 

och trängselproblem till affärer, post och bank. Om turisterna upplevs kontrollera samhället 

under vissa perioder kan det leda till en känsla av främlingskap hos de bofasta. Om turisterna 

också upplevs tränga undan de bofasta från traditionella aktiviteter ligger motsättningar och 

sociala konflikter nära till hands. (Aronsson, 1989:172) Systembolaget i Strömstad hade 

under en period, innan man etablerade ytterligare en butik samt gick över till självbetjäning, 

omfattande köproblematik. Den längsta väntetid jag själv har råkat ut för, visserligen under 

högsäsong, var ungefär 180 (hundraåttio) minuter.  

De bofasta kan ha en högre toleransnivå för turismen om säsongen är kort. Korta besök 

gör det dock svårt att tolka kulturens uttryck och sätta sig in i underläggande system av 

mening, vilket gör det svårare för turisterna att smälta in. (Aronsson, 1989:172) I Strömstad är 

många besök korta och säsongen pågår året om. Detta borde resultera i både dålig förmåga att 

smälta in från turisternas sida och en låg toleransnivå från de bofastas sida. Antalet besökare 

svänger dock under året och det är främst under högsäsongen som staden blir hårt belastad. 

Många av de som gör korta besök återkommer även regelbundet. 

Strömstadsbornas inställning till norrmän beskriver Kerstin Karlsson som något av en 

hatkärlek, en mänsklig relation till broderfolket. Att en liten stad som Strömstad översvämmas 

av norrmän leder till att en viss trötthet uppstår och toleransen sjunker. (K Karlsson, 2007) 

Norrmän utgör dock oftare en måltavla om de missköter sig. Enligt Kerstin Karlsson, 

chefredaktör på STNB (Strömstad Tidning Norra Bohuslän), uppger polisen i sin rapportering 

till tidningen alltid nationalitet om det är en norrman som har begått ett brott, medan ytterst 

sällan talar om nationalitet i andra fall. (K Karlsson, 2007) 
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Med territorialitet menas en individs eller grupps kontroll över och påverkan i ett 

område, det kan vara politisk makt och ägande eller anspråk på utrymme i en affär. Detta kan 

innebära faktisk kontroll (över sin tomt) och upplevd kontroll (ingen egentlig kontroll annat 

än att området har en likartad social- och tidsrumsstruktur under större delen av året).  

En del strömstadsbor upplever det som ett oskick att affärer använder norska uttryck i sin 

skyltning eftersom vi trots allt är i Sverige, särskilt då norrmännen inte torde ha några 

problem med att förstå den svenska texten (K Karlsson, 2007). Denna irritation kan ses som 

ett uttryck för att strömstadsborna inte känner sig hemma i sin närmiljö. 

Vad gäller ekonomisk och social kontroll skiftar de över tiden och med samhällets 

organisering genom förändring i resursanvändning och produktionsapparat. Bohuslänska 

kustsamhällen har i generella drag förändrats i takt med att huvudsysselsättningen förändrats 

från stenindustri, via fraktfart, fiske och konservindustri, till turism. (Aronsson, 1989) 

Under högsäsong räknas 60 – 70 000 turister komma till Strömstad kommunen varje dag. 

Trafiktrycket är också högt; Tekniska förvaltningen i Strömstad uppger att under ett julidygn 

har norra infarten i Strömstad tätort 18 000 fordon/dygn och södra infarten 10 000 

fordon/dygn. Under övrig tid räknar man med ca 8 000 respektive 5 000 fordon/dygn 

(Fredriksson, 2007). Detta ger en tämligen stor belastning på centralorten.  

I en enkätundersökning som gjordes i samband med en handelsutredning för Strömstads 

centrum 2003 framkom det att det bland de tillfrågade strömstadsborna fanns ett missnöje 

med miljön och renhållningen och över hälften sade sig vara missnöjda med de 

parkeringsmöjligheter som finns i kommunen. Två tredjedelar av de svarande sade sig 

uppleva att de många sommargästerna påverkade Strömstad centrum positivt, de yngre var 

något mer positiva än del äldre. Endast knappt hälften sade sig dock uppleva att de besökande 

norrmännen påverkade Strömstad centrum positivt. Drygt 40 % av de tillfrågade ansåg att det 

bästa med Strömstads centrum var butikernas utbud och lokalisering. Efter detta kom 

kustmiljön och läget vid havet, 26 %. (Henriksson et al, 2003:18-20) 

På frågan om vad som de ansåg vara sämst med Strömstad centrum ansåg nästan 50 % 

att det var trafiksituationen, parkering, trafikplanering och vägar samt brister i tillgänglighet. 

Därefter kommer norrmän och deras beteende, 13 %. (Henriksson et al, 2003:21) 

Trafiksituationen som uppstår uppfattas som irriterande av många. Framförallt stör sig 

invånarna på att norrmännen inte respekterar trafikregler (Henriksson et al, 2003:27) I 

Strömstad kommun felparkerar utländska förare för ca 400 000 kr varje år (URL17). Även om 

det är pengar som skulle kunna gå till att förbättra trafiksituation kan den största förlusten kan 
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nog ändå ses vara att man förlorar det påtryckningsmedel som böter vid 

trafikregelöverträdelser kan innebära.  

Det finns en insikt bland strömstadsborna om att utbudet av butiker och service skulle 

vara sämre om inte den egentliga turismen fanns (Henriksson et al, 2003:27). Det finns dock 

en stor irritation kring just norrmän och konsekvenserna av att staden blir överbelastad.  

Turismen anses vara nödvändig för att butikerna ska uppnå ett resultat som gör det 

möjligt att fortsätta verksamheten (Henriksson et al, 2003:23). I Strömstad finns det dock 

många affärer av samma slag så minskad volym behöver inte nödvändigtvis medföra minskat 

urval. 

En annan följd av gränshandel är att många i Strömstad är verksamma inom handeln, 

1100 heltidsanställda. (Lorentzon, 2006:19) De 4 miljarder gränshandeln omsätter utgör, 

omräknat i sysselsättning, 400-500 arbeten. (Sveriges nya geografi, 2006:18) Turismen 

genererar även jobb som kanske inte alltid är lika lätta att härleda (Aronsson, 1989:144). Vid 

sidan om arbeten i köpcentra och butiker påverkar även norrmännens närvaro arbetstillfällena 

inom de branscher som tillgodoser norrmännens behov och krav av t.ex. förvaring och 

underhåll av båtar, service vid bad- och campingplatser, krav på vägar, vatten och 

avloppssystem. Enligt Lorentzon kan denna efterfråga stimulera framväxten av en 

mångfacetterad arbetsmarknad. (Lorentzon, 2006:21)  

Analys 
Eftersom gränser aktualiseras och blir som mest påtagliga när de hamnar i fokus på 

grund av konflikter på nationell nivå, kan gränsen mellan Norge och Sverige kan i ett globalt 

perspektiv uppfattas som både relativt fredlig och relativt osynlig sedan lång tid tillbaka. I 

gränsregionen kan man likväl lite extra tydligt se det föreställda i gemenskaper som nationer 

och hur en gränsdragning och nationsbyggandet i viss mening delar människor. Gränsen blir 

som mest påtaglig för gränsbefolkningen då den är, helt eller delvis, stängd. Gränshandeln 

mellan Norge och Sverige kan väl sägas ha funnits lika länge som gränsen och i likhet med 

andra kontakter påverkats av relationen mellan länderna på riksplanet. Staternas inställning 

har resulterat i allt från förbud av alla, eller vissa, varor till i princip tullfrihet. Beroende på 

prisskillnadernas natur har gränshandeln gått i olika riktningar.  

Den norska närvaron som behandlats i den här uppsatsen gäller främst turism: egentlig 

turism och gränshandel, men även pendling och investeringar. I norrmännens spår följer 

samhällsstrukturella förändringar i Strömstad. Det kan vara svårt att röra sig i staden under 

högsäsongerna, vilket innebär svårigheter att göra inköp eller uträtta andra ärenden. Strömstad 
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har länge brottats med infrastrukturella problem och det pågår i princip kontinuerliga 

förändringsarbeten. Detta kan göra att invånarna känner att de inte har full tillgång till sin 

hemkommun eller att de känner att det som görs inte görs för deras skull utan för 

norrmännens. Plats, främst sådan de bofasta inte har direkt kontroll över, blir centralt just i 

den mening att de förändras efter besökarnas behov och inte längre passar de bofasta. Man 

kan också se förfulning, eller förfining, av platser som ändrar deras karaktär. Och vad som är 

vad diskuteras ofta med passion. Hur detta påverkar en strömstadsbos platsbundna identitet 

beror på om den knyts till de positiva eller de negativa aspekterna och resultaten av den 

norska närvaron. Blir man utnyttjad eller utnyttjar man? Skiljelinjen kan vara hårfin och 

eftersom plats är knutet till identitet kan osäkerhet kring vilken Strömstads identitet är spilla 

över så att det skapar osäkerhet kring den egna kulturella identiteten som strömstadsbo. Å 

andra sidan kan detta även gälla om man ser Strömstads identitet som en plats med högt 

eftertraktade kvaliteter.  

Utifrån besökarnas behov och krav förändras platser på ett sådant sätt att de kan upplevas 

som om de inte längre tillhör lokalbefolkningen och det uppstår en känsla av bortträngning 

och undervärdering. Överbelastning är ett problem för både handeln, turister och 

sommarboende. Den stora belastningen kostar kommunen stora summor pengar som man inte 

tycker att man får igen eftersom stora delar av den vinst gränshandeln genererar sipprar ut ur 

kommunen. Om man tittar bortom de kvantitativa ekonomiska effekterna så kan man tänka 

sig att även om Strömstad utsätts för en tämligen hård belastning så skapar detta en dynamik 

som gör att kommunen lever. 

I och med Systembolagets och de stora livsmedelsbutikernas förmåga att attrahera 

kopiösa mängder norska konsumenter har även etableringar av andra butiker skett för t.ex. 

kläder, inredning och hemelektronik, som med all sannolikhet inte hade funnits där annars. 

Resultatet av detta är inte bara ett ökat utbud utan även arbetstillfällen. I viss mån kan man 

säga att det saknas mångfald är det gäller olika typer av arbeten. Närheten till det industritäta 

Östfold kan vara en lösning. Man får dock inte glömma att gränspendlingen går i båda 

riktningarna och många av de nytillkomna arbetstillfällena går till norrmän. Gränspendling 

kan också vara en förlustaffär för kommunen. 

Den ökande gränshandeln med medföljande arbetstillfällen och den långsiktighet med 

vilken investeringar görs, kan mycket väl ge en ökad framtidstro i Strömstad. Aronsson 

jämför beroende till turistnäringen med beroendet till bruken i de gamla bruksorterna och 

länge har det funnits en oro över att ”lägga alla ägg i samma korg” så kanske finns det hela 

tiden i bakhuvudet på strömstadsborna. Dessutom har det nog varit så, som Bertil Turesson 
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menar, att man inte riktigt ser turismen och handeln som en riktig industri. Detta tar sig 

uttryck i att de flesta investerarna är norrmän. Kanske kan man också se det på 

strömstadsbornas sätt att förhålla sig till EU. Ekonomiskt har Strömstad vunnit på EU-

medlemskapet. Ökad gränshandel på grund av ökade prisskillnader har lett till en positivt 

ekonomisk utveckling. Ändå röstade Strömstadsborna nej. En förklaring kan vara att resultatet 

av EU-medlemskapets påverkan på gränshandeln har låtit sig dröja, 1994 var inte 

gränshandeln heller närmelsevis så etablerad som idag och utvecklingen kan ha varit svårt att 

förutse. Innan man kunde vara säker på positiva effekter var man istället kanske mer rädd för 

att kontakterna över gränsen skulle försvåras. EMU-valets resultat kan vara ett uttryck för en 

oro kring vad som skulle hända med gränshandeln om Sverige införde euro, å andra sidan var 

inte något av dessa två valresultat häpnadsväckande jämfört med andra mindre kommuner. 

Skillnaden mellan norrmän och svenskar i Strömstad kan både uttryckas i positiva och 

negativa termer. Norrmännen är ”tillräckligt” lika svenskarna för att kunna förstå svenska och 

handla ”svenska” varor, men samtidigt borde denna ”likhet” även innebära att norrmännen 

borde veta hur man beter sig på ”rätt sätt”. Det kan därför finnas mindre tolerans för norrmäns 

än andra ”utlänningars” felsteg i Strömstad. Likheten mellan norrmän och svenskar gör 

antagligen också att det finns ett ökat behov, inom båda grupperna, att markera de skillnader 

som man upplever finns. Det blir då lätt att skapa stereotyper genom att peka på de nationella 

drag vi anser oss ha eller det hos norrmännen som absolut inte kan anses vara svenskt. 

Norrmännen ges även karaktärsdrag utifrån deras syfte med besöket, vilket kan brytas ned till 

konsumtion eller exploatering. 

Vad är det som gör att man fokuserar sitt ogillande till just norrmän? I mångt och mycket 

beror det nog på deras antal som ibland är i det närmaste absurt. Även om Strömstad i viss 

mån fortfarande lider av växtvärk, var det kanske problematiken som uppstod när norrmännen 

senast började vallfärda till orten som skapade den animositet som man underhåller idag. Just 

nu befinner sig norrmännen i ett ekonomiskt överläge vilket gör att svenskarna kan vara 

känsliga för vad de upplever som ”orättvisor” och översitteri i relationen, såsom att norrmän 

verkar prioriteras högre än svenskar på båda sidor om gränsen eller att norrmännen uppträder 

”nyrikt” i ordets negativa bemärkelse. Norrmän kan, liksom de flesta andra, bete sig illa och 

en del av dem verkar ha en förkärlek för att göra det i Strömstad. Ett sådant beteende går 

ganska snart från att uppfattas som underhållande till bara påfrestande av strömstadsborna. 

Under tiden upprätthålls myten om svenskars (strömstadsbors) och norrmäns yttre skillnader 

och kulturella olikheter. I grund och botten kunde norrmännen vara vilken annan grupp av 
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människor som helst. Några mil söderut längs kusten ondgör man sig istället över 

stockholmare.  

Kontentan är, som vi har sett, att den norska närvaron har en stor inverkan på Strömstad 

kommun i sin helhet och även större påverkan inom olika specifika områden. Påverkan kan ta 

sig negativa eller positiva uttryck, eller både och, men det är norrmännens intressen som 

avgör vilka de påverkade områdena är.  
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