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Sammendrag 
 

Etter fremleggingen av Regjeringens Nordområdesatsing i 2006, har Nordområdene vært et 

prioritert tema i Norsk utenrikspolitikk. Denne oppgaven utforsker konstruksjonen av 

nordområdene som region, ut fra litteratur om regionsdannelse. Empirien i oppgaven er 

hentet frå intervjuer med sentrale interessenter frå politikk og næringsliv i Bodø, Tromsø, 

Kirkenes, Rovaniemi og Umeå. I oppgaven blir synspunktenesom fremmes presentert tematisk, 

og sett i lys av Neumanns begrep om regionsdannelse innside-ut og utside-inn. Gjennom 

analysen finner vi at det er et klart misforhold mellom regionen slik det etableres i 

Nordområdesatsingen, og slik regionen beskrives som region frå innsiden. Misforholdene 

handler blant annet om manglende infrastruktur på tvers, kulturelle forskjeller, manglende 

interesse. Materialet viser også klare forskjeller på Norge sammenlignet med Finaland og 

Sverige: De norske informantene viser svært ofte til manglende forståelse og overkjøring frå 

sør, mens svenske og finske informanter i den grad de viser til nord-sør konflikt, viser til de 

gode forholdene i Norge. 

 

 

 



 

 

Forord 
 

Jeg fattet som journalist i Klassekampen interesse for utviklingen i norske nordområder. Som 

journalist var jeg flere ganger på reportasjereise nordover. Jeg har også skrevet en rekke 

artikler om profilering og markedsføring i distrikts-Norge. Virkeligheten ser ofte veldig 

annerledes ut fra et lokalt enn et nasjonalt perspektiv, og det var med dette for øyet at jeg la ut 

på et fire ukers feltarbeid i norske, svenske og finske nordområder. Jeg ønsket å kartlegge 

hvordan nordområdesatsingen ble oppfattet fra et lokalt perspektiv. Dette arbeidet foreligger 

her i form av en mastergrad. 
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1 Innledning. 

 

1.1 En ny region skapes. 

 

Norges utenriksminister, Jonas Gahr Støre, Ap. har høstet stormende applauser fra fullsatte 

auditorier og møterom i nord, mens nord-norske medier og politikere mellom utenriksministerens 

opptredener høylytt har lurt på hvor resultatene blir av (Angell et al. 2010:5). Lokalt kan det spores 

skepsis til hvordan nordområdene forvaltes. «Nordområdene krever mer enn halvhjertethet» er 

tittelen på lederartikkelen i Bladet Vesterålen (23.juli 2008), og konklusjonen denne: «Så langt har 

vi fått en verbal satsing på Nordområdene, mens satsingen omsatt i handling godt kan beskrives 

som halvhjertet». 

 

Gunhild Johansen (SV), varaordfører i Tromsø kommune går 26.juli 2008 ut i avisa Tromsø og 

mener at «Oslo legger beslag på altfor mye av statlige kultur- og idrettsmidler». På fremsiden av 

avisa troner hun under tittelen «Lei Oslo-dominansen». Nå ønsker hun et regionalt opprør for å få 

mer av kaka. I Fiskeribladet Fiskaren kan vi lese at «Kystpartiets Ungdom mener Nord-Norge bir 

ført bak lyset når det gjelder olje- og gassutvinning» (Thoresen 2008). I avisa Nordlys 26.juli 2008 

omtales Arktisk Tenketank. De ønsker å beholde verdiene i nord. Leder i tenketanken, Arne O. 

Holm, sier til Nordlys: 

 

 Nordnorske fylker og kommuner ser ikke utover sin egen navle når det gjelder infrastruktur. 

 Slik er det også med reiseliv. Hver kommune kjemper for sin vei, mens de store grepene ikke 

 blir gjort. 

 

«Det er rimelig å tenke seg at jo sterkere lokalsamfunnet blir integrert i det økonomiske 

storsamfunnet, jo mer avhengig vil bygdefolk bli av avgjørelser som de får stadig mindre kontroll 

over (...)», skrev Ottar Brox i klassikeren «Hva skjer i Nord-Norge?» (1966). Brox mente Nord-

Norge ble overstyrt utenfra ved bruk av strukturer som mest av alt var ødeleggende for landsdelen 

selv. I forordet stiller Brox seg spørsmålet «hva slags samfunn er vi egentlig i ferd med å skape?». 

Brox skrev om Nord-Norge.  

 

Etter totusenårsskriftet har den norske regjeringen «skapt en ny region i nord»: nordområdene ble 
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lansert i 2003. Hermetegn fordi regionen geografisk lenge har ligget der, den har bare fått en ny 

rolle i norsk politikk som Norges viktigste politiske satsingsområde. I 2006 så regjeringens 

nordområdestrategi lyset. Etter dette har en bygd stein på stein, eller stortingsmelding på 

stortingsmelding i arbeidet med å utforme en norsk politikk i nordområdene. Nordområdene er i 

hovedsak synonymt med Barentsregionen
1
 (se kapittel to for en mer fullstendig definisjon). De tre 

nordligste fylkene i Finland og Norge, og de to nordligste av Sverige. Pluss Nordvest-Russland. Det 

er store områder som dekker flere språkgrupper og krysser flere landegrenser.  

 

Det dreier seg om en felles forvaltning av betydelige petroleumsreserver, fornybare ressurser som 

verdens rikeste torskebestand og det viktigste av alt i dagens tale, den menneskelige dimensjon, sa 

utenriksminister Jonas Gahr Støre til TV2-nyhetene i 2010: «Det har vært mitt intense budskap i 

dag at vi må tilbake til forståelsen for hva som skaper utvikling. Hvordan vi kombinerer arbeid, 

kapital, politikk og kunnskap», sier Støre. Med hardt arbeid, gode ideer, nok penger og politisk 

handlekraft skal det nye nord bygges (Pettersen 2010). En ny region er skapt. Den skal skapes også 

retorisk.  

 

Utenriksminister Jonas Gahr Støre utelater konsekvent å bruke ordet Nord-Norge. Han snakker om 

nordområdene. Nord-Norge utelates som begrep i historien om nordområdene (Methi 2011:30). 

Methi (2011:30) lanserer flere forklaringer på dette. Det kan for det første være et politisk ønske om 

å skape en avstand til tidligere tiders distriktspolitikk der særlig Nord-Norge har hatt en sentral 

rolle. Nordområdesatsingen er noe annet. Den andre forklaringen kan være viktigheten av å skape 

en forståelse av at nordområdestrategien er en nasjonal satsing med betydning for hele landet, og 

ikke en satsing utelukkende for Nord-Norge. Nordområdestrategien er med andre ord ingen ”Nord-

Norges-pakke”.  

 

Tidligere forskning viser at det finnes ingen felles Barentsidentitet (Hønneland 1998). Nord-Norge 

er fragmentert og mangeartet (Strøksnes 2006:6). Nordområdepolitikken er iscenesatt utenfra 

(Angell et al. 2010:5).  

 

1.2 Teorien om regioner som politiske konstruksjoner. 

 

Jonas Gahr Støre har vært en sentral budbringer for regionsbyggingen av nordområdene. 

                                                 
1 Dette utgjør i Norge: Nordland, Troms og Finnmark fylker. I Sverige Västerbotten län og Norrbotten län. I Finland: 

Lapland, Norra Österbotten og Kainuu. I Russland: Murmansk Oblast, Arkhangelsk Oblast, Komi Republic, 

Republic of Karelia og Nenets Autonomous Okrug. 
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Regionsbyggere er de som konstruerer regionen utfra politisk definerte interesser. En region kan 

plasseres der man har behov for den. En region kan være et politisk redskap, fungere som markør 

mot et ytre geopolitisk klima eller en buffer, som Norden mellom øst og vest under den kalde 

krigen. Neumann (1994) presenterer regionsbygging som et supplement eller alternativ til de andre 

perspektivene rundt regioner og konstruksjonen av disse. Teorien om regionsbygging og forståelse, 

bygger i stor grad på teorien rundt nasjonalstaten og konstruksjonen av nasjoner. Teorien rundt 

nasjonsbygging vektlegger nasjonens eksistens. Forestillingen om nasjonalstatens eksistens blir mer 

virkelig enn nasjonalstaten selv (Neumann 1994:58). Og videre: Når en politisk elite har konstruert 

et politisk program som avhenger av eksistensen av en nasjonalstat, konstrueres en forhistorie som 

plasserer staten i tid og rom. Dette gjøres ved å synliggjøre politiske bindinger, kulturelle likheter, 

økonomiske transaksjoner og så videre. På denne måten blir fellestrekkene som skal identifisere en 

nasjonalstat presentert av politiske aktørene. Det er disse politiske aktørene som bestemmer hvilke 

likheter som er politisk relevante, og hvilke som ikke er det. Ved å peke på fellestrekk som binder 

sammen, skaper politiske aktører ideen om nasjonalstaten, og dermed en tilhørighet hos 

innbyggerne. På samme måte, mener Neumann, skaper regionsbyggerne, ideen om regioner og 

ideen om tilhørighet til disse. 

 

En region kan skapes der en trenger den og defineres utfra behovet den skal dekke. Regioner kan 

defineres og redefineres ettersom behovene endrer seg. En ny region skapes over tid ved bruk av 

retoriske virkemidler, politiske prosesser, stortingsmeldinger, rapporter og konferanser der en 

bygger videre på ideen, konstruksjonen og den praktiske målsetningen med å skape en region. Som 

en analog på hva en region er for noe, kan en vise til The Imagined Community, det forestilte 

fellesskapet, lansert av Benedict Anderson (1983). En nasjonalstat er ett imaginært samfunn i den 

forstand at det er ikke, og kan ikke være, basert på dag til dag, ansikt til ansikt-interaksjoner mellom 

medlemmene av samfunnet. Nasjonen holdes sammen av ideen om at medlemmene tilhører et 

fellesskap. De har et mentalt bilde av tilhørighet til gruppen. Imaginære samfunn kan betraktes som 

en form for sosial konstruksjon. På samme måte kan regioner betrakte som sosiale og politiske 

konstruksjoner. I denne oppgaven er nordområdene den politisk konstruerte regionen som blir satt 

under lupen.  

 

Der finnes ingen generelt akseptert akademisk definisjon for region, selv om fornuften tilsier at 

region er geografisk sammenhengende eller geografisk nære territorier (Banks 1969:338). 
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Neumann peker ut to sentrale tilnærminger til analyse av regioner i eksisterende litteratur, inside-

out, og outside-in -tilnærmingen. «Inside-out» fokuserer på kulturell integrasjon. «Outside-in» 

fokuserer på geopolitiske årsaker til hvorfor regioner oppstår eller konstrueres. Jeg omtaler disse 

begrepene heretter som innside-ut og utside-inn, og anser begge som sentralt tilnærminger i 

analysen av nordområdene som region. I denne oppgaven settes innside-ut perspektivet opp mot 

utside-inn og hva som fører til at spriket mellom overordnet historie fortalt av regionsbyggerne 

(regjeringen) i stor grad avviker fra historien som fortelles fra et lokalt perspektiv (informantene).  

 

1.3 Problemstilling. 

 

Dette er en analyse av regionsbygging i nordområdene. Jeg har undersøkt nordområdetilhørigheten i 

både norske, svenske og finske nordområdedefinerte områder fra et lokalt perspektiv. Eksisterer 

nordområdene som region? Dette har jeg undersøkt på to nivå. Det ene er identitetsperspektivet. 

 

  Definerer mennesker i nordområdene seg som en del av nordområdene?  

 

Det andre er regionens praktiske funksjonalitet. 

 

 Er nordområdene en praktisk fungerende region fra et lokalt perspektiv?  

 

Denne oppgaven er primært en analyse av regionsbygging i nordområdene, men fra et lokalt 

perspektiv, og setter disse opp mot den overordnede politiske tilnærmingen som presenteres 

gjennom den norske regjeringens nordområdepolitikk. Jeg setter de lokale persepsjonene av 

regionen opp mot hvorvidt den fungerer som en praktisk, ønskelig region for informantene i praksis. 

På denne måten undersøker jeg informantenes tilhørighet til nordområdene som region, samt 

hvorvidt de oppfatter nordområdene som en funksjonell region for næringsliv. Identifiserer 

informantene seg med regionen, og hvordan formulerer de sin tilhørighet? Det er interessant å vite 

om de identifiserer seg lokalt eller regionalt. Dette er av interesse å kartlegge da det kan si noe om 

regionens muligheter til å lykkes på sikt. Som Jonas Gahr Støre sa det i 29.april 2010 i Tromsø: 

«Nordområdesatsingen må eies i nord og oppleves i nord for å lykkes». 

 

I lys av dette er regionens funksjonalitet interessant da funksjonalitet og tilhørighet har en 

vekselvirkning. Hvilke persepsjoner finnes rundt nordområdene som en fungerende region for 

næringsliv og grenseoverskridende samarbeid? Dette er interessant å kartlegge da det kan si oss noe 
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om hvorvidt der finnes et lokalt ønske og behov for en region, og på hvilken måte disse behovene 

kommer til uttrykk. Finnes det felles problemer og utfordringer i de definerte nordområdene? Og 

hvordan varierer eller sammenfaller disse mellom Norge, Sverige og Finland? 

 

Jeg har et noe bredere perspektiv på norsk enn på svensk og finsk nordområdepolitikk. De to 

sistnevnte brukes hovedsakelig for å sette norsk nordområdepolitikk inn i en kontekst, og få frem 

særegenhetene på norsk side.  

 

Overordnet kan man spørre seg: har den norske nordområdepolikken rot i virkeligheten? Dette kan 

man få svar på ved å undersøke tilhørighet og regionfunksjonalitet. Finnes der et grunnlag for at 

nordområdepolikken kan lykkes? Dette betyr: er det i nordområdepolikken tatt hensyn til det 

geografiske områdets lokale forutsetninger når en måler opp ambisjoner for regionens fremtid? Det 

er disse overordnede spørsmålene en kan bidra til å besvare ved å analysere den lokale tilhørigheten 

til regionen, samt lokale persepsjoner på regionens funksjonalitet.  

 

1.4 Kort om metode. 

 

Dette er ett kvalitativt studium basert på betraktninger fra informanter fra lokal politikk og 

næringsliv i norske, svenske og finske nordområder. Mine informanter er eliteinformanter, og 

informasjon er innhentet ved bruk av semistruktuerte intervjuer ansikt til ansikt. Alle informanter 

har sin tilhørighet lokalt i nordområdene, i de respektive nordområdefylkenes senter, med unntak av 

Finnmark der Kirkenes er valgt. Årsaken til at lokale informanter er valgt, er for å få frem et 

innside-ut perspektiv på nordområdene som region. Dette kan i sin tur settes opp mot og 

sammenlignes med regjeringens utside-inn perspektiv.  

 

Materialet er innsamlet i juli og august 2008 på en fire ukers reise i norske, finske og svenske 

nordområder. Prosjektet er i sin helhet finansiert av Nordisk Råd.  

 

1.5 Oppbygning av oppgaven. 

 

Jeg vil i kapittel to gå gjennom teoriene rundt regioner. hva betyr det å være en region, og hvilke 

analyseredskaper har vi til rådighet? Jeg trekker opp ulike tilnærminger og presenterer særlig 

regionsbyggerperspektivet (Neumann 1994) og innside-ut, utside-inn perspektivene for analyse av 
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regioner da disse ligger til grunn for del av analysen i kapittel seks. I kapittel tre går jeg gjennom 

metoden og hvordan jeg har jobbet i møte med informantene. Jeg går her inn på hvilken type 

kunnskap jeg mener vi kan hente fra et intervju, og redegjør for hvorvidt jeg anser materialet som 

representativt og reliabelt. I kapittel fire går jeg gjennom skiftende fokus i norsk politikk i nord 

siden 1900 med hovedfokus på tiden etter den kalde krigen. Jeg starter med Svalbardtraktaten og 

trekker opp linjene via forsvar, fiskeri og Barentssamarbeid frem mot dagens nordområdepolitikk. 

Dette er viktig for å få en kort innføring i norsk politikk i nord, som en kontekst for analysen og 

materialet som her presenteres. I kapittel fem presenteres utdrag av mitt innsamlede materiale. Det 

var ikke mulig å få med alt da det er svært omfattende, men jeg har gjort et utvalg sitater og satt 

disse inn i en praktisk kontekst. I kapittel seks analyserer jeg det innsamlede materialet. I del en av 

analysen går jeg inn på tilhørighet til nordområdene, i del to går jeg inn på lokale persepsjoner av 

nordområdene som fungerende region og i del tre trekker jeg opp hovedkonklusjoner.  
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2 Studiet av regioner: teori og 

tilnærminger. 

 

Den norske regjeringens regionsfokus er sterkt i nord, blant annet gjennom Barentssamarbeidet, 

som av regjeringen er definert som en bærebjelke i det regionale samarbeidet i nord. 

Nordområdene, slik de er definert i politisk forstand
2
 i norsk nordområdepolitikk utgjør regionen for 

analyse. Nordområdene i politisk forstand er sammenfallende med Barentsregionen geografisk. 

Ordet «region» er gjennomgående vektlagt i Nordområdestrategien, til sammen nevnt 46 ganger 

(inkludert begrepene regionale, regionalt, grenseregionale, Barentsregionen, regionalt, 

regionalpolitisk, regionråd), og begrepet «nordområdene» peker på en regjeringsdefinert region i 

nord.  

 

I denne oppgaven utforsker jeg hvorvidt lokalpolitikere og lokalt næringsliv oppfatter seg som del 

av nordområdene som en region, samt hvorvidt denne regionen framstår funksjonell for lokalt 

næringsliv. I dette kapittelet utforsker og presenterer jeg kort hvilke statsvitenskapelig forståelser og 

redskap for analyse av regioner jeg legger til grunn. Teorien skal benyttes til å systematisere og 

analysere innsamlet materiale opp mot regjeringens nordområdepolitikk i analysen. Jeg vil i dette 

kapittelet i grove trekk besvarer disse spørsmålene: hva betyr det å være en region, og hvilke 

analyseredskaper har vi til rådighet?  

  

I denne oppgaven er det regionen nordområdene som utgjør regionen for analyse og derfor legger 

jeg her vekt på teori som bruker særlig nordområdene eller Norden som empirisk nedslagsfelt. Som 

vi så i kapittel en, er der ingen generelt akseptert akademisk definisjon for region, selv om fornuften 

tilsier at region er geografisk sammenhengende eller geografisk nære territorier (Banks 1969:338). 

Her forsøker jeg å avklare hvordan jeg benytter begrepet regioner i analysen.  

 

                                                 
2 I politisk forstand defineres nordområdene som de administrative enhetene i Norge, Sverige, Finland og Russland 

som inngår i Barentssamarbeidet. Videre omfatter nordområdepolikken det nordiske samarbeidet, forholdet til USA 

og Canada gjennom Arktisk Råd og EU gjennom Den nordlige dimensjonen (Hønneland 2008: 35). Forholdet til 

USA, Canada og EU er ikke tatt med i denne oppgaven. 
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2.1 Utside-inn, innside-ut. 

 

Sentralt i analysen av Nordområdene som politisk realitet, står spenningen mellom Nordområdene 

slik de framstår i nasjonale, politiske dokumenter, og hvordan regionen framstår blant interessenter 

og beslutningstakere i området som defineres som region; regionen konstruert fra utsiden og inn 

versus regionen skapt fra innsiden og ut. Sett i dette perspektivet er Iver B Neumanns artikkel A 

region-building approach to Northern Europe (Neumann 1994) sentral. Her drøfter han hvordan 

regioner kontinuerlig defineres og redefineres. Han diskuterer hvordan og hvorfor en region 

oppstod, hvem som opprettholder dens eksistens, med hvilke intensjoner og hvordan de som 

studerer regioner, ved å inkludere eller ekskludere enkelte områder og mennesker, bidrar til å bevare 

eller transformere en gitt region. Neumann peker ut to sentrale tilnærminger til analyse av regioner i 

eksisterende litteratur, inside-out, og outside in-tilnærmingen. «Inside-out» fokuserer på kulturell 

integrasjon. «Outside-in» fokuserer på geopolitiske årsaker til hvorfor regioner oppstår eller 

konstrueres. Jeg omtaler disse begrepene heretter som innside-ut og utside-inn, og anser begge som 

sentrale tilnærminger i analysen av nordområdene som region. 

 

Innside-ut tilnærmingen favner om regionale aktører: INGOs, nasjoner, stater, byråkrati, partier, 

næringsliv, handelsunioner, kulturpersonligheter. Tilnærmingen fokuserer på at det er naturlig å 

trekke fram kulturelle kriterier når en skal trekke opp en regions grenser. Utside-inn litteraturen 

vektlegger systemiske faktorer: stater og geografi. Utside-inn tilsidesetter kulturelle fellesnevnere til 

fordel for geopolitikk eller strategiske landemerker som fjellkjeder, elver og vann. De fleste 

betrakter regioner slik, i geopolitiske termer (Neumann 1994:56). Neumann omtaler innside-ut og 

utside-inn som «sammenhengende tilnærminger». Som oftest kan man ikke bare nytte innside-ut, 

eller utside-inn tilnærmingen i analyse av en region. Som utgangspunkt for sin diskusjon, bruker 

Neumann (1994) Nord-Europa. Kaldt klima er ett eksempel på en utbredt forklaringsfaktor for 

felles kultur, men kriteriet har vist seg særs upresist når det kommer til å trekke opp grenser mot sør. 

Språk er en annen forklaringsfaktor og har siden den tyske romantikken fungert som det sentrale 

kulturelle kriteriet som avgrenser grupperinger av mennesker. I Nord-Europa vil derimot 

språkkriteriet bidra til å sette Finland og samisktalende utenfor regionen. Analyser som 

hovedsakelig lener seg på innside-ut tilnærmingen, forsøker å avgrense regioner ved å utpeke et 

sentrum, et kjerneområde der kulturelle trekk er mer like, og kulturell interaksjon mer intens enn i 

periferien. Fra dette perspektivet utgjøres kjerneområdet i Nord-Europa av Norge, Sverige og 

Danmark. Disse tre landene identifiserer seg også som Skandinavia. Når en snakker om Norden, 

inkluderer en også periferien (Neumann 1994:53-54), det vil si også «den språklige periferien» 
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Finland. 

 

Integrasjonsteori, som setter ideen om en region som en forutsetning, opererer helt og holdent utfra 

innside-ut tilnærmingen. Utfra dette perspektivet argumenterte Karl Deutsch (1957) for at kulturell 

interaksjon kan bli så intens at en region danner et sikkerhetsfellesskap. For Deutsch var Norden et 

eksempel på et pluralistisk sikkerhetsfellesskap. Selv uten internasjonale strategier forbundet med 

overnasjonalt samarbeid har de felles kulturelle trekkene i Norden i seg selv vært sterke nok til at 

regionen kunne stå imot internasjonalt anarki. 

 

Amitai Etzioni (1965) har gjort lignende vurderinger. Han forklarer eksistensen av regioner og 

regionalt institusjonelt samarbeid ved å fokusere på felles kulturelle bakgrunnsvariabler i tillegg til 

data om interne transaksjoner mellom personer, gods, kapital og tjenesteyting. Ifølge Etzioni finnes 

der ingen region i Europa og få i verden, der kultur, tradisjon, språk, etnisk opphav og religion, alle 

bakgrunns- og identitetsskapende element, er så like som i den nordiske regionen (Etzioni 

1965:220-1). 

 

Et annet perspektiv på innside-ut tilnærmingen presenteres av Bengt Sundelius (1982) og Arne Olav 

Brundtland (1966). De peker på at ytre faktorer fører til regiondannelse innenfra. Blant ytre faktorer 

for Norden finner en stormakter og dannelsen av EU. Den nordiske balansen, som ved første 

øyekast ser ut til å hvile på et utside-inn perspektiv, hviler på behovet for å avgrense seg selv mot 

omliggende stormakter og gjøre seg uavhengige av allierte. 

 

Neumann (1994:57) understreker at selv om innside-ut teorier heller mot å postulere en overflod av 

aktører på samfunnsnivå, og utside-inn teoriene konsentrerer seg om system- og statsnivå, faller de 

fleste forsøk på å forklare eksistensen av regioner mellom disse to ytterpunktene. I en 

mellomposisjon finnes litteratur som tar opp i seg både innside-ut og utside-inn. Her finner man 

Cantori og Spiegel (1970) som deler regioner opp i kjerne og periferi. Kjernen består av stater, eller 

en gruppe stater som danner et sentrum for internasjonal politikk i regionen. Deretter legger de til 

innflytelsen fra det internasjonale systemet. The doble pincer movement der regioner er et produkt 

av faktorer som virker innside-ut og utside-inn, er ytterligere utdypet av Buzan (1991). Stater eller 

en gruppe av stater der sikkerhetsspørsmål er så tett sammenfallende at nasjonal sikkerhet ikke kan 

betraktes uavhengig av de andres utgjør tilsammen regioner.  
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2.2 Regionsbygging. 

 

Neumann (1994) presenterer regionsbygging som et supplement eller alternativ til de andre 

perspektivene. Teorien om regionsbygging og forståelse, bygger i stor grad på teorien rundt 

nasjonalstaten og konstruksjonen av nasjoner. Teorien rundt nasjonsbygging vektlegger nasjonens 

eksistens. Forestillingen om nasjonalstatens eksistens blir mer virkelig enn nasjonalstaten selv 

(Neumann 1994:58). Nasjonsbygging understreker landets ontologiske status, som Benedict 

Anderson har kalt et forestilt fellesskap. Andersons teori gikk jeg inn på i kapittel en. 

 

Neumann (1994:58) bygger videre på teoriene om nasjonsbygging. Når en politisk elite har 

konstruert et politisk program som avhenger av eksistensen av en nasjonalstat, konstrueres en 

forhistorie som plasserer staten i tid og rom. Dette gjøres ved å synliggjøre politiske bindinger, 

kulturelle likheter, økonomiske transaksjoner og så videre. På denne måten blir fellestrekkene som 

skal identifisere en nasjonalstat presentert av politiske aktørene. Det er disse politiske aktørene som 

bestemmer hvilke likheter som er politisk relevante, og hvilke som ikke er det. Ved å peke på 

fellestrekk som binder sammen, skaper politiske aktører ideen om nasjonalstaten, og dermed en 

tilhørighet hos innbyggerne. På samme måte, mener Neumann, skaper regionsbyggerne, ideen om 

regioner og ideen om tilhørighet til disse. 

 

Innsikten om hvordan nasjonalstater skapes, kan integreres i teorien om regioner (Neumann 

1994:58). Han mener litteraturen i stor grad overser det faktum at regioner er imaginære samfunn på 

linje med nasjonalstater. Eksistensen av regioner avhenger av eksistensen av regionbyggere, 

politiske aktører som, som en del av et politisk prosjekt, skaper en geografisk, kronologisk identitet 

for en region, og i sin tur bidrar til å spre og bekjentgjøre denne identiteten for innbyggerne. 

Diskursen er politisk konstituerende. Regioner er definert i kraft av tale og handling. I likhet med 

nasjoner, snakkes og skrives de frem til eksistens (Neumann 1994:59). 

 

Neumann påpeker at enhver regionbyggers ønsker er å få regionbyggingen til å fremstå så naturlig 

som mulig. En forskjell mellom regionsbyggere og statsbyggere som Neumann vektlegger, er at 

regionsbyggere bare unntaksvis er ute etter å skape en region som i sin tur skal utvikles til en 

politisk enhet. Nasjonsbyggere derimot, virker alltid å ha dette som målsetning. En annen forskjell 

er at regioner ofte overskrider nasjonalstaters grenser.  
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Praktisk tilnærming til regioner. 

 

I likhet med Neumann (1994) pekte Joseph Nye (1968) på at regioner ligger der politikerne ønsker 

at de skal ligge. Også Banks (1969:338) peker på at det er en politisk beslutning å dra opp grenser 

for hva som skal utgjøre regioner. Disse grensene kan og kommer til å endre seg avhengig av 

politiske forhold. Regioner er det folk og politikere ønsker at de skal være, og grenser trekkes 

avhengig av formål eller interesser. Om det av ulike årsaker er hensiktsmessig å trekke opp en 

grenser rundt en spesiell gruppe av enheter, er det ingen grunn til ikke å gjøre dette. En kan skape 

en region der en ønsker og trenger en. Ole Wæver (1990) har undersøkt hvordan ulike aktører 

kappes med hverandre i å definere regioner i tråd med hvordan de selv ønsker at regionene skal 

fremstå. 

 

Neumann (1994:62) trekker frem at de skandinaviske landene under første verdenskrig, hadde en 

felles interesse i å holde de krigende stormaktene på avstand. De kompenserte for tapt handel med 

de kjempende maktene ved økt handel mellom Danmark, Norge og Sverige. Etter krigen gikk de 

raskt tilbake til gamle handelsmønster, noe som tyder på at Skandinavisk samarbeid mangler en 

indre dynamikk, men var heller tilfeldig og derfor en midlertidig sideeffekt av usikkerheten rundt 

den europeiske maktbalansen. Denne konklusjonen forsterkes av hendelser under den andre 

verdenskrig der Sverige ikke reagerte på tysk okkupasjon av Danmark og Norge, men også åpnet 

grensene sine så nazistene kunne kjøre sine soldattransporter over svensk jord. Neumann (1994:63) 

peker også på at Norden etter andre verdenskrig fungerte som et retorisk alternativ. Intensiveringen 

av samarbeidet i regionen etter andre verdskrig, var i kraft av rollen Norden fikk som kald krig 

buffer mellom øst og vest. 

 

Banks (1969) peker på hvordan bruken av regioner har endret seg over tid. På førtitallet ble 

regionalisme et tema i diskusjonen om hvordan en skulle skape en stabil verdensordning. I det 

første tiåret etter krigen, var regionalisme og sikkerhet det sentrale tema. Regionale organiseringer 

ble bredt debattert i forbindelsen med organiseringen av FN. Den nye internasjonale 

verdensordenen var ment å basere seg på minst tre modeller for oppnåelse av sikkerhet, der den ene 

var regionale kollektive organiseringer. I 1940 og 1950-årene utviklet tenkningen rundt regioner og 

regionalisme seg raskt (Banks 1969:339). Mens tidligere etterkrigstilnærminger var involvert i å 

foreslå hvilken form for regionale organiseringer som kunne fremme sikkerhet, har en senere 

fokusert mer på grenseoverskridende transaksjoner som skaper politiske regioner (Banks 1969: 

337). I etterkant av den kalde krigen ble det lansert en rekke nye regioner (Neumann 1994:67). En 

av disse var Barentsregionen. 
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Første steg i lanseringen av nye regioner, eller regionsbyggerprosessen, er konferanser, 

tenketankrapporter, artikler i mer eller mindre vitenskapelige tidsskrifter. Første steget ble tatt av 

intellektuelle, til en viss grad den kulturelle eliten men da i en mer tydelig politisk form (Wæver 

1991:102). Det var viktig å posisjonere seg retorisk, men gjerne også avfeie konkurrerende 

regionsbyggerprosjekter.  

 

2.3 Sentrum-periferi: Rokkan og Brox.  

 

Nordområdene, og ikke minst nordområdene i Norge, bør sees i sammenheng med den regionale 

historien. Den nåtidige forståelsen av nordområdene som region, i norsk sammenheng, må sees i 

sammenheng med utviklingen av Nord-Norge som region, samt forholdet mellom sentrum og 

periferi i Norge. Her er Stein Rokkan og Ottar Brox to tenkere som en vanskelig kommer utenom. 

Mens Neumann (1994) skriver om hvordan regioner skapes og bygges av regionbyggere, 

tematiserer Brox hvordan periferien overkjøres av sentrale myndigheter, med et særlig fokus på 

Nord-Norge. Rokkan på sin side har påpekt periferiens politiske styrke i Norge i kraft av 

motkulturer. Han utpeker Nord-Norge som er periferi (2003:157). 

 

Rokkan har også et periferiperspektiv når han skriver om den gjensidige avhengigheten mellom 

sentrum og territorier, eller periferi. Både Brox og Rokkan er interessante fordi deres teorier kan 

brukes til å forklare og forstå informantenes oppfatninger av å tilhøre en region som også utgjør en 

periferi i relasjon til det sentrum (sentralmakta, her: Oslo) som har definert dem som en region. 

Neumanns utgangspunkt er regionsbyggerperspektivet, Brox' utgangspunkt er periferiens, og 

Rokkan peker på forholdet mellom sentrum og periferi. De tre tilnærmingene utfyller og utdyper 

hverandre. Mens Rokkan og Brox først og fremst kan brukes til å forklare regionstilhørighet, eller 

fravær av denne, i de norske nordområdene, kan Neumanns teorier bruker i en analyse av 

nordområdene som helhet: både de norske, finske og svenske nordområder. De lokale 

informantenes i svenske og finske nordområder kan brukes til å kontekstualisere norsk 

nordområdetilhørighet analysert utfra Rokkan og Brox og bidra til å gi oss en helhetlig forståelse av 

nordområdene som region. 

 

Rokkans (2003:112-116) skriver om motstanden mot sentral autoritet som et grunntema i norsk 

politikk, og en nasjonal-populistisk ideologi og retorikk i opposisjon til den sterke innflytelsen fra 

sentrale byområder. Han beskriver den territorielle opposisjonen mellom hovedstad og provinser, 

mellom sentrum og periferi (Rokkan 2003:9). Innenfor sentrum-periferi finnes ulike hierarkier av 
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sentrum og periferiområder som bygger på økonomiske transaksjoner (Rokkan et al 1987). Til 

sammen utgjør sentra og tilhørende territorier regioner eller nasjonalstater. Ifølge denne 

tilnærmingen har sentrum og territorier en gjensidig, om enn hierarkisk avhengighet.  

 

«Distriktspopulisme» er et begrep som kan knyttes til Ottar Brox. I klassikeren Hva skjer i Nord-

Norge? (1966) legger han frem en kritikk av hvordan sentrale myndigheters strategier for Nord-

Norge har ført til en overkjøring av lokalsamfunn og lokale menneskers interesser. Kritikken er i 

stor grad rettet mot feilslåtte nasjonale strategier som heller enn å utvikle landsdelen Nord-Norge, 

har overkjørt den. 

 

Årsaken til at jeg trekker distriktspopulisme inn i analysen av nordområdene som region, er 

forståelsen av at retorikk skaper virkeligheten, også fra et innside-ut perspektiv. Man kan kanskje si 

at distriktspopulismen finnes en i den andre enden av skalaen fra regionsbyggerne. En kan kanskje 

også si at distriktspopulisme er regionsbygging fra et innside-ut perspektiv. Sagt med andre ord: 

hvordan hensikten med regionen oppfattes fra et lokalt perspektiv, som an antitese til utside-inn 

fortellingen om satsing, fortelles enn innside-ut historie om utnyttelse, overkjøring og at en ikke blir 

lyttet til. Begrepet distriktspopulisme handlet i stor grad om å lytte til folket, særlig i Nord-Norge – 

og etter hvert distriktene mer generelt, som ble utsatt for teknokratiske overgrep av eliten i Oslo 

(Jupskås 2008: 44). Oppfatningen av at Nord-Norge er en koloni, gjentar Brox i boken Nord-Norge 

fra allmenning til koloni (1984). Boken er, i følge forordet, en praktisk anvendelig forståelse av 

Nord-Norges historie siden mellomkrigstiden. 

 

Den politiske logikken bak populismen kan sies å være bygd på en klassisk spenning mellom 

sentrum og periferi, hvor sentrum oppfattes som en virkelighetsfjern dominant med egen politisk 

agenda, uten evne til å ta vanlige folks levemåter på alvor. Rent politisk var bevegelsen en reaksjon 

på etterkrigstidens sektororienterte og blandingsøkonomiske strategier, og den plasserte seg litt til 

venstre for ’sentrum’ i norsk politikk. Utviklingen gikk, i følge Brox, hardest utover folk i utkant-

Norge, særlig i Nord-Norge (Jupskås 2008: 41-43). 

 

2.4 Konstruerte regioner, et spenningsfelt mellom periferi og sentrum. 

 

Jeg forstår regioner som skrevet og snakket inn til eksistens. Ettersom regioner eksisterer i kraft av at 

de blir påstått å eksistere, kan en analyse av innbyggernes regionstilhørighet og oppfattelse av 

regionen som en funksjonell enhet, si oss noe om regionens faktiske eksistens, samt noe om hvorvidt 

regionsbyggerne har lyktes i å påføre innbyggerne sin historie om regionen, eller hvorvidt 
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regionsbyggerne har tatt utgangspunkt i et område som egner seg, eller som ønsker å være, en region. 

Åpenbart kan man undersøke regioners eksistens ut fra målbare fenomen som handelsmønster, 

flyttemønster, sosiale samhandlingsmønster, men i denne oppgaven fokuserer jeg på den retoriske 

konstruksjonen slik den framstår fra sentrale interessenter og beslutningstakere, og i politiske 

dokumenter. Det er god grunn til å anta at dette er mer enn en konstruksjon, men har reelle virkninger. 

En oppfølgende undersøkelse basert på samfunnsøkonomiske analyser av transaksjoner ville kunne gi 

ytterligere forståelse for konklusjonene jeg kommer fram til her. Analysen av «regionen 

nordområdene» trekker på innside-ut og utside-inn og regionsbyggerperspektivet. 
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3 Metode. 

 

Kvalitative data egner seg som regel best i forbindelse med analytiske beskrivelser der formålet er å 

beskrive den totale situasjonen (Grønmo 1996:80). Målet med denne oppgaven er en analytisk 

beskrivelse av situasjonen i norske, svenske og finske nordområder, slik den ble oppfattet av 

lokalpolitikere og lokale næringslivsledere i 2008. Jeg ønsker å gi en mest mulig helhetlig 

beskrivelse av informantenes situasjon. Dette er hensiktsmessig for å kartlegge den lokale 

tilhørigheten til nordområdene, samt si noe om nordområdene som praktisk fungerende region. 

 

Denne oppgaven er basert på kvalitative data, designen er fleksibel (semistruktuerte intervjuer) og 

tolkningen av data skjer ut fra relevans i forhold til problemstillingen. Nærhet til kilden, intervjuene 

er utført ansikt til ansikt, gir også nært og sensitivt forhold til kildene som gir muligheter for 

relevante tolkninger. (Grønmo 1996:81) 

 

Innenfor kvantitativ forskning vil typiske evaluerende verktøy for å måle kvaliteten i forskningen 

være ”validitet” (at man måler det man sier man skal måle) og ”reliabilitet” (en annen forsker ville 

kommet frem til samme funn) (Widerberg 2001, Aase og Fossåskaret 2007).  

 

Jeg mener validiteten er ivaretatt gjennom en godt informert intervjuer, en god intervjuguide og 

utvalg av informanter. I dette kapittelet skal jeg legge frem en detaljert gjennomgang av hvordan 

data er samlet inn, noe som vil bidra til å vurdere kvaliteten i analysen. Reliabiliteten er ivaretatt 

utfra samme kriterier, men en må ta høyde for at en annen forsker ville kunne komme frem til andre 

funn da holdninger og oppfatninger kan endres over tid, samt at intervjuer til en viss grad, noe jeg 

skal komme tilbake til, påvirker intervjusituasjonen.  

 

Generaliserbarheten i funnene vil begrense seg til de utvalgte gruppene: lokalpolitikere og lokale 

næringslivsledere, og kan ikke sies å gjelde for folk flest i nordområdene. Dette er heller ikke 

hensikten. 

 

Nå kommer jeg først til å forklare min innfallsvinkel til intervju som metode, og hva slags data jeg 

henter fra intervjuene. Deretter går jeg gjennom den praktiske gjennomføringen av intervjuene og til 

slutt en kort diskusjon av gyldigheten for det innsamlede materialet. 

 

Jeg omtaler mine intervjuobjekter som informanter. Begrepet «informant» gjør meg oppmerksom på 
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maktforholdet i relasjon mellom intervjuobjekt og intervjuer. Det er jeg som sitter på 

definisjonsmakten over hvordan materialet vil bli benyttet.  «Informant» er en betegnelse på ”folk 

man møter i felten og får informasjon av” (Nielsen 1996:13). 

 

3.1 Unikt case. 

 

Dette er et enkelcasestudie. Målet er å si noe om caset «nordområdene», basert på betraktninger fra 

informanter fra lokal politikk og næringsliv. Jeg forstår i denne oppgaven «nordområdene» som et 

unikt case. Jeg ønsker å forklare og forstå det unike caset jeg står overfor i forhold til en bredere 

referanseramme, som er nordområdepolitikken.  

 Nordområdene er definert som de administrative enhetene i Norge, Sverige, Finland og 

Russland som inngår i Barentssamarbeidet.
3
 

 

3.2 Eliteinformanter. 

 

Informantene i denne oppgaven er ikke hvem som helst. De er valgt utfra posisjon, ikke tilfeldig, og 

har særlig god innsikt i lokalt næringsliv og lokale politikk i nordområdene. Informantene gir meg 

tilgang til helt bestemte beskrivelser og oppfatninger, og en unik tilgang til data.  Jeg velger derfor å 

definere dem som nøkkelinformanter. De er ekspert på feltet de informerer intervjueren om: 

nordområdene fra et lokalt perspektiv. Intervjuene velger jeg derfor å definere som eliteintervjuer. 

 Mitt utvalg er et stillings-avhengig utvalg. Aktuelle informanter har delvis tilkommet ved 

snøballmetoden: noen informanter har tipset meg om andre. Feiring (2009) omtaler også snøball-

utvalg, men mitt utvalg er bare delvis et snøball-utvalg. Risken ved eliteintervjuer, er at en utelater 

viktige respondenter ved tilfeldigheter (Feiring 2009). På den andre siden er ikke målet med 

eliteintervjuer å generaliser, men å si noe om populasjonen informantene er hentet fra, her lokale 

næringslivsledere og lokale politikere med plass i kommunestyret perioden 2007-2011. Formålet 

med eliteintervjuer er spesifikt å få vite hva en gruppe, eller elite, mener (Feiring 2009).  

 

3.3 Semistrukturerte intervjuer. 

 

Problemstillingen jeg ønsker å belyse, gjorde semistrukturerte intervjuer basert på et ikke-tilfeldig 

utvalg av informanter til et naturlig metodevalg. Min mangeårige erfaring som reportasjejournalist, 

                                                 
3 Dette utgjør i Norge: Nordland, Troms og Finnmark fylker. I Sverige Västerbotten län og Norrbotten län. I Finland: 

Lapland, Norra Österbotten og Kainuu. I Russland: Murmansk Oblast, Arkhangelsk Oblast, Komi Republic, 

Republic of Karelia og Nenets Autonomous Okrug. 
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samt tidligere forskningsfeltarbeid basert på semistrukturerte gruppeintervjuer4  lå også i kortene da 

dette prosjektet skulle utformes.   

 

Jeg har benyttet semistrukturerte intervjuer, fordi disse gir en mulighet til  å gå i dybden, få 

detaljerte og konkrete svar. En kan også få tilgang til utfyllende vurderinger langt utover hva en 

ville fått tilgang til i et spørreskjema eller i en surveyundersøkelse. (Feiring 2009). Feiring legger 

videre vekt på at en får en fleksibilitet i samtalen mellom informant og intervjuer som gir mulighet 

for oppfølgingsspørsmål, nye spørsmål og nye problemstillinger. Ideelt sett forstår vi mer, og kan 

bruke det en har lært aktivt i neste intervju. En får muligheten til å utvikle intervjuguiden underveis, 

og dermed gj øre stadig bedre og mer dekkende intervjuer. Den positivistiske posisjonen sier at 

intervjuet er en kilde til informasjon som skal etableres uavhengig av aktørene i intervjusituasjonen. 

Informasjonen skal være gyldig utover intervjusituasjonen. En må gjøre mest mulig for ikke å 

påvirke intervjusituasjonen (Feiring 2009). 

 

Den konstruktivistiske posisjonen mener at intervjuet er en interaksjon.. Her betraktes hvert enkelt 

intervju som en unik situasjon. Dette betyr at en ikke kan overføre funnene våre videre. Enhver 

situasjon blir sett på som konstruert. Data som fremkommer slik, har ingen relevans utover 

intervjusituasjonen (Feiring 2009). I hvert møte er det noe spesielt: den som svarer, vil svare på en 

annen måte enn om det var en annen person som intervjuet. 

 

Jeg anser både den konstruktivistiske og den positivistiske posisjonen som ytterpunkter, men måten 

jeg benytter og fortolker intervjumaterialet ligger nærmere den positivistiske posisjonen. Jeg bruker 

intervjuene for å finne ut hvordan aktørene forstår sin posisjon. Dette har også koblinger til deres 

posisjon som eliteinformanter. De er beslutningstakere: deres synspunkter er mer enn 

«synspunkter». En kan anta at dette gjør dem mindre følsomme for eventuelle slagsider ved det 

semistruktuerte intervjuet som metode: Egenskapene som Feiring påpeker som styrker ved det 

semistrukturerte intervjuet, fleksibilitet som kan omsettes i utfyllende spørsmål kan også være en 

svakhet. Mikkelsen (1995:103) påpeker at intervjuer kan ordlegge seg forskjellig når hun stiller 

spørsmål til ulike informanter, noe som kan føre til store forskjeller i respons og dermed redusere 

sammenlignbarheten av svarene informantene gir. 

 

3.4 Praktisk opplegg, gjennomføring og mer om utvalget. 

 

                                                 
4 Viken, Anne (2009). Perceptions of zoonotic diseases in the Medak district, Andhra Pradesh” i profesjonsstudiet 

veterinær, basert på fire ukers feltarbeid i Medak district, Andhra Pradesh, India,desember 2008 og januar 2009.  
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3.4.1 Valg av byer å besøke. 

 

For å få frem forskjeller og spekter i meninger, samt få muligheten til å få innblikk i hvorvidt 

meningene forandret seg med geografisk beliggenhet innad og mellom de tre nordiske landene, 

oppsøkte jeg en by i hvert av de norske, svenske og finske fylkene som inngår i de nordiske 

nordområdene. Som kriterium satte jeg at byen skulle være senter i sitt fylke, eller len. Årsaken til 

at jeg valgte fylkessentrum fremfor mindre tettsteder og byer, er at flere næringslivsaktører har 

kontor her, samt praktiske hensyn som egne tidsrammer og reiseavstander. Når flere aktører var 

samlet i en by, kunne jeg også rekke å intervjue flere aktører. 

 Jeg valgte fylkessenteret i de tre norske fylkene, med unntak av Finnmark der jeg valgte 

Kirkens. I Nordland valgte jeg til Bodø og i Troms valgte jeg Tromsø. Årsaken til at jeg anså 

Kirkens som et mer relevant enn Vadsø, er beliggenheten i forhold til, og den lange historien 

Kirkenes har for samhandling med russerne. Jeg antok at Kirknes ville gi ett større spekter i funn 

enn om jeg hadde besøkt Vadsø. 

 I Finland valgte jeg også å besøke fylkessentra, eller administrasjonssentrum, Rovaniemi i 

Lapland og Uleåborg i Norra Österbotten. Planen var også å besøke Kainuu i Kajaani, men av 

tidsårsaker ble dette besøket utelatt. I Sverige besøkte jeg Umeå i Västerbotten len og Luleå i 

Norbotten len.  

 

Reisen ble foretatt med fly, hurtigrute, buss og tog, og er i sin helhet finansiert av et stipend fra 

Nordisk Råd. Feltarbeidet tok i overkant av fire uker, og ble utført i juli og august 2008.  

 

3.4.2 Utvalget av informanter. 

 

Denne oppgaven baserer seg på semistrukturerte intervjuer med 44 informanter. Tabellen viser 

fordelingen mellom lokalpolitikk, lokalt næringsliv og offentlige instanser som arbeider med 

næringslivsutvikling i nordområdene.  
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Tabell 1. Informanter. 

Sted/ rolle  Politikere  Næringsliv Offentlige 

institusjoner  

 

Bodø  5 2 1 8 

Tromsø 2 4 0 6 

Kirkenes 2 12 2 16 

Rovaniemi 0 2 5 7 

Oulo  0 3 1 4 

Luleå  0 1 1 2 

Umeå  0 0 1 1 

 9 24 11 44 

 

 

Lokalpolitikere ble valgt utfra kommunestyrelisten. Kriteriene for utvelgelse av informanter fra 

lokalpolitikken var tilknytning til by- eller kommunestyre i Bodø, Tromsø og Sør-Varanger i 

inneværende periode 2007-2011. Jeg har bevisst valgt lokalpolitikere fremfor 

stortingsrepresentanter, fordi jeg ønsket informanter som har et lokalt «mikroperspektiv» som sitt 

hovedperspektiv på utviklingen i nord. Jeg startet med å kontakte ordfører, og kontaktet deretter en 

fra hvert parti. Intervjuer ble utført med representantene som hadde tid til å møte meg i det 

tidsrommet jeg befant meg i byen.  I Bodø og Kirkens intervjuet jeg ordfører, i Troms varaordfører. 

I tillegg intervjuet jeg en rekke andre lokalpolitikere i Bodø.  

 

Informantene fra næringslivet ble valgt utfra kriteriet at de ved tidspunktet for intervju var ansatt 

som daglige ledere eller administrerende direktører. Selskapene ble i sin tur valgt ut blant lokale 

selskap med hovedkontor i de respektive byene, altså lokalt forankret i nordområdene. Jeg har ikke 

satt kriterier i form av eksempelvis antall ansatte eller størrelse på omsetning. I første hånd søkte jeg 

lokalt næringsliv som arbeider med russiske kunder i Norge, som arbeider i det russiske markedet, 

som planlegg samarbeid med Russland i framtiden, som sitter på gjerdet og følger med utviklingen i 

Russland, eller som vurderer å etablere seg i Russland. Årsaken til at disse informantene ble valgt, 

var kompetansen de har på mulighetene for grenseoverskridende samarbeid innenfor nordområdene. 

Disse kriteriene førte til en tung overvekt av selskaper innenfor industrier som shipping, 

konsulentvirksomhet og fiske. 

 

En av bedriftene er seneste år oppkjøpt av aktører med sete andre steder enn i Barentsregionen, men 

har eksistert og virket lokalt siden den ble grunnlagt og faller derfor inn under det jeg vil si er 

saklige kriterier til et godt utvalg av kilder som har kunnskap og erfaring til å inngå i populasjonen 
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av relevante næringslivsaktører. Lederen som er intervjuet har hatt base i Kirkenes, og sitter fortsatt 

som leder lokalt. 

 

Fra min bakgrunn som journalist i Klassekampen, der jeg jobbet med nordområdene, hadde jeg 

kjennskap til lokalt næringsliv og relevante bedrifter. De fleste intervjuene med næringslivet er 

basert på disse tidligere kontaktene. I tillegg er noen intervjuer, som før sagt, basert på tips 

(snøballmetode). Det var lett å få tak i informantene, og de aller fleste var positive til å stille opp 

med unntak av noen som var på ferie. Det var ingen som takket nei på grunnlag av tema. 

 

I Finland og Sverige intervjuet jeg utelukkende lokale næringslivsledere, samt representanter for 

institusjoner som skal fremme samarbeid i Barentsregionen, eller tilby EU-midler til lokalt 

næringsliv som ønsker å jobbe mot Russland. Det ble ikke intervjuet lokalpolitikere ettersom 

formålet med informantene i Sverige og Finland var å få et bilde av nordområdene som 

handelsregion.  

 

Det finnes ingen politiske satsinger i Sverige og Finland som kan sammenlignes med 

Nordområdepolitikken i Norge, utgangspunktet ville dermed bli forskjellig, og av hensyn til 

tidsrammer og omfang, fokuserte jeg dermed utelukkende på næringsliv som arbeidet i eller opp 

mot Russland samt på samarbeidsorganisasjoner som jobbet på tvers av landegrenser innenfor 

Barentsregionen, både opp mot Russland, Norge, Sverige og Finland. Her var kriteriet for 

utvelgelse de samme som i Norge (administrerende direktør eller daglig leder i næringsliv med 

hovedkontor lokalt, og som har interesse for handel med Russland) Aktørene måtte ha lokal 

forankring, og jeg valgte daglig leder eller direktør som informant.  

 

Årsaken til at jeg valgte å intervjue både representanter fra det lokale næringslivet og fra 

institusjonene, var å undersøke om det var sprik eller samsvar privat næringsliv og disse statlige 

institusjonenes syn på hvorvidt det eksisterte et samarbeid eller ikke, og hvile typer av samarbeid de 

forskjellige nivåene erfarte. Årsaken til at jeg oppfattet dette som interessant å undersøke, er at 

statlige aktører ofte står for historiefortellingen om samarbeidet, mens private står for den praktiske 

erfaringen med gjennomføring i felten. Min antakelse var at det kunne føre til et feilaktig sprik i 

virkelighetspresentasjonen om den ene gruppen ble utelatt. 
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3.4.3 Praktisk gjennomføring av intervjuer. 

 

Alle henvendelser om intervju er gjort per telefon, alle intervjuer er utført ansikt til ansikt, og hvert 

intervjuer varte i omtrent en time med unntak av et par intervjuer som varte i en halv grunnet 

tidspress hos informanten. Intervjuene er utført på kontoret til bedriften eller politikeren eller på 

kafeer. Ingen er utført hjemme hos informanten. De fleste er intervjuet en og en, med unntak av 

noen få der to representanter fra bedriften har vært til stede. Gruppeintervjuer er ikke benyttet, og 

det er ikke gjort oppfølgingsintervjuer. Ingen intervjuer er tatt opp på bånd, men skrevet ned. 

Årsaken til at jeg har skrevet, er at informanter da snakker friere, samt min flerårige 

journalisterfaring i å sitere raskt og korrekt med penn og papir. Det er også svært tidsbesparende 

med tanke på antallet og omfangene av intervjuene som er utført.  

 

Informantene har via mail fått anledning til å lese gjennom og korrigere eventuelt misfoståelser i 

etterkant. Ingen av sitatene er trukket i etterkant av sitatsjekken, og lite eller ingenting ble endret av 

materialet som informantene fikk tilsendt fra meg selv om de stod fritt til å gjøre dette. 

 

3.4.4 Spørsmålene jeg stilte. 

 

For å undersøke informantenes syn på informantenes tilhørighet til nordområdene og hvorvidt 

regionen oppfattes som en fungerende region, særlig med fokus på næringslivets muligheter for 

grenseoverskridende samarbeid, har jeg starte med store, åpne spørsmål. Spørsmålene oppmuntrer 

ikke til ja og nei-svar, men til refleksjon og utdypning av synspunkter. Deretter stiller jeg direkte 

spørsmål som går på den enkeltes utfordringer, praktiske erfaringer og forventinger. Jeg ønsker så 

langt som mulig å få fram hva de mener, samt hvorfor de mener det de mener. Jeg ønsker også å 

avdekke hvorvidt det de sier er fundert i kunnskap og praktisk erfaring eller tilfeldig synsing. Det 

siste er av liten interesse. Å be om utdypninger og begrunnelser avdekker ofte hvilke utsagn som er 

tilfeldige og hvilke som er begrunnede. 

 

Blant de store fellesspørsmålene jeg stilte til alle norske informanter, finner vi blant annet disse: 

Hva er nordområdesatsingen for deg og din by? Hvordan ser den ut fra lokalt næringsliv sitt 

ståsted? Hva er de viktigeste utfordringene en lokalt står overfor: i næringslivet, politisk? Hvordan 

bidrar nordområdesatsingen til å løse disse utfordringene? Hvilket innhold har nordområdesatsingen 

for dere lokalt? Hva er nordområdesatsingen for ditt selskap? Er lokale ønsker og strategier i 

nordområdesatsingen sammenfallende med regjeringens nordområdestrategi? Hvor viktig er 

Russland for nordområdene? Samhandler din bedrift med russisk næringsliv? Hvordan? Hvordan 
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ser din bedrift på næringslivssamarbeid med Russland? Finland? Sverige? 

 

Jeg har benyttet meg av en på forhånd nedskrevet intervjuguide som ble utviklet ettersom jeg 

gjennomførte intervjuer og oppdaget hull eller unødvendige spørsmål og tema. Styrken ved det 

semistrukturerte intervjuet er ifølge Britha Mikkelsen (1995:103) at intervjuet får samtaleform, og 

at hull i spørreskjema kan tettes etterhvert som intervjuene skrider frem og guiden utvikles. 

 

De samme spørsmålene er stilt til alle aktører, og samtalen har fått utvikle seg fritt fra disse etter 

modell av semistrukturerte intervjuer. Jeg har også utviklet spørsmålene etter hvert som ny 

informasjon og kunnskap tilkom meg i prosessen med intervjuene. I forkant hadde jeg også lest meg 

opp på sentrale politiske dokumenter og satt meg inn i utvikling og næringsliv lokalt for slik å være 

en intervjuer som opptrer med innsikt og kompetanse på feltet jeg intervjuer om. Dersom 

informanten oppfatter intervjuer som kunnskapsrik, er de også langt mer meddelsomme med 

informasjon og kunnskap. Dette handler også om å vise informantene respekt og interesse, og om 

de kan stole på at du forstår hva de snakker om, er, basert på min erfaring som journalist, 

avgjørende for kvaliteten på sitatene og informasjonen de leverer. 

 

I etterkant av de store spørsmålene har jeg oppmuntret til å utdype og fortelle mer og gi utfyllende 

informasjon. informantene, særlig fra næringslivet, er kunnskapsrike, jeg vil yte dem respekt, og 

oppfattet det som om de snakket fritt i mitt nærvær.  

 

I Sverige og Finland ba jeg næringslivsaktørene fortelle om hvordan deres eget land satset i nord. 

Dette førte ofte til at de begynte å snakke om sin egen bedrifts behov og utfordringer, noe som igjen 

pekte på mangler og behov, blant annet infrastruktur for transport av fisk, eller behov for utbygging 

av boliger. Intervjuene utviklet seg som samtaler og fulgte en naturlig utvikling. 

 

3.5  Drøfting av materialets gyldighet. 

 

3.5.1 Utvalget. 

 

De er ikke tilfeldig valgt ut fra den nordnorske populasjonen av innbyggere, men skjønnsmessig 

valgt fra populasjonen ”lokal folkevalgt i perioden 2007-2011, eller ledere i næringsliv med lokal 

forvaltning i 2008. Konklusjonene om holdninger som trekkes, kan dermed kun sies å være gyldig 

for disse to gruppene. Risiko for utvalgsskjevhet i næringslivets syn på vekst og utvikling i nord 

risikerer man å få all den tid kun næringsliv med interesse for Russland, eller med 
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grenseoverskridende virksomhet, som er intervjuet. Hva næringslivsaktører som ikke har denne 

interessen måtte mene om satsninger i nord, er dermed en ukjent faktor og resultatene kan ikke sies 

å gjelde for denne gruppen. Det bør her nevnes at eliteintervjuer ikke brukes med den målsetning å 

generalisere, men for å oppnå spesifikk kunnskap.  

 

Generaliserbarheten i funnene vil, som før sagt, begrense seg til de utvalgte gruppene: 

lokalpolitikere og lokale næringslivsledere, og kan ikke sies å gjelde for folk flest i nordområdene.  

 

I Tromsø fikk jeg tilgang til en overvekt av næringslivsinformanter. Dette gjelder også for Kirkenes. 

I Bodø stammer hovedvekten av informanter derimot fra lokalpolitikken. Dette tror jeg derimot ikke 

har så mye å si ettersom forskjellene i liten grad finnes mellom næringslivsledere og lokalpolitikere 

på den enkelte lokalitet. Forskjellene finnes først og fremst mellom lokalitetene. Dette våger jeg 

hevde ettersom informantgalleriet er svært topptungt og svært mange intervjuer er utført. Det 

samme gjelder for Finland og Sverige der overvekten av informanter stammer fra næringslivet. 

Dette er et bevisst valg for å samle materiale som sier noe om nordområdene som fungerende 

næringslivsregion. 

 

Utvalget av informanter har ikke fanget opp og intervjuet næringslivsaktører med tilholdssted 

utenfor utvalgte steder, men ettersom funnene i materialet er såpass entydige i synet på 

nordområdesatsingen, regner jeg at materialet i stor grad likevel er representativt for lokalt 

næringslivs syn. Dette gjelder også for synet på Russland som potensielt marked. Å intervjue alle 

næringslivsledere i de nordiske nordområdene hadde dessuten vært et uoverkommelig prosjekt for 

meg. 

 

3.5.2 Kjønnsbalanse. 

 

Det er ikke tatt hensyn til kjønnsbalanse i utvalget. Det er heller ikke lagt vekt på ulikheter i de to 

kjønnenes respons på stilte spørsmål all den tid det faller utenfor omfanget av denne oppgaven. 

Hovedvekten av informantene fra næringslivet er menn, mens det er omtrent lik kjønnsbalanse av 

menn og kvinner i utvalget av lokalpolitikere. Kjønnsspesifikke tema var heller ikke noe tema i 

spørsmålene, og ble heller ikke vektlagt av intervjuobjektene selv.  
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3.5.3 Språkproblemer. 

 

I Finland var det flere aktuelle næringslivskandidater som falt bort på grunn av språkproblemer. De 

snakket verken svensk eller engelsk og intervjuer var ikke mulig å gjennomføre da jeg ikke hadde 

penger til tolk. Noen finske informanter hadde så dårlig engelsk at intervjuene ble ufullstendige 

eller var vanskelige å gjennomføre da de jeg hadde problemer med å forstå hva de ønsket å si. 

 

I Sverige var det vanskelig å finne relevante informanter, noe som gjør det svenske utvalget svært 

lite sammenlignet med det norske og finske. Noe av forklaringen ligger i at nord-Sverige ikke 

geografisk grenser mot Russland, noe som i seg selv er en forklaringsfaktor i analysen. Dette kan i 

sin tur påvirke mulighetene til å generalisere utfra funnene i Sverige. Informantenes uttalelser er 

uansett svært sammenfallende med hva som ble sagt i nord-Finland, og kan bidra til å si oss noe om 

nordområdene som en helhetlig næringslivsregion, om enn ikke så mye om nordområdepolitikk i 

Sverige. 

 

3.5.4 Rolleoverdrivelse. 

 

Feiring (2009) peker på en rekke utfordringer ved eliteintervjuer. En ting er at det er særs 

tidskrevende. En annen ting er at respondentene overdriver egen rolle og underdriver andres. For å 

avdekke dette, kan en stille oppfølgingsspørsmål, be dem utdype eller stille lukkede og åpne 

spørsmål om en annen. En kan også innta en kritisk holdning som intervjuer. 

 

Rolleoverdrivelse opplevde jeg at i liten grad, om noen, blant mine kilder, kanskje fordi de er på et 

lavere maktnivå enn hva en ofte omtaler som eliteinformanter. En utfordring jeg derimot møtte på, 

var noe jeg oppfattet som svak kunnskap preget av festtaleuttalelser rundt nordområdene.  To 

lokalpolitikere i Bodø som åpenbart verken hadde innsikt eller interesse i nordområdepolitikk og 

næringsliv, og for det meste snakket i fraser de sjelden kunne følge opp. Dette kommer vi tilbake til 

i analysedelen. En naturlig forklaring er at Bodø ikke definerer seg innenfor nordområdene. Byen 

har utelukkende en geografisk plassering som utfra kartet knytter dem til nordområdene. På denne 

måten kan kunnskap hos informantene fortelle oss flere ting enn det jeg har spurt om direkte. De er 

definert innenfor et område de føler en kunstig tilhørighet til, og ergo ikke viser interesse for. De er 

likevel eliteinformanter i kraft av sin posisjon. Dette kan dermed omtales som ett funn. 
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3.5.5 Min rolle som potensiell feilkilde. 

 

Min rolle som intervjuer kan påvirke både validitet, reliabilitet og mulighet for generalisering. 

Derfor la jeg sterk vekt på å opptre som en profesjonell og godt informert aktør. Jeg har gjort mitt 

beste for å unngå fellene ved det semistrukturerte intervjuer som metode. Om intervjuer viser grov 

kunnskapsmangel, eller informantene føler seg utrygg på om intervjuer forstår hva som blir forsøkt 

sagt, eller om informantene føler seg truet, vil svar kunne påvirkes og informasjon tilbakeholdes. 

Jeg la stor vekt på å være godt forberedt, interessert og grundig, og oppfattet ikke at noe av dette var 

et problem i mine intervjusituasjoner. Informantene var imøtekommende og engasjerte og flere tok 

meg med for å vise meg bedriften på eget initiativ. Det kan altså tenkes at jeg har fått tak i mer 

informasjon enn en mindre interessert intervjuer ville fått, og dette kan tenkes å påvirke muligheten 

andre forskere har til å komme frem til mine funn. 

 

Her kommer vi tilbake til et nytt kritikkpunkt mot semistrukturerte intervjuer. Når en forfølger 

spennende tema, blir det en samtale og noen av data fra intervjuet blir helt spesielle for denne 

intervjusituasjonen. Likevel, fordi en opererer innenfor et rammeverk, blir ikke kunnskapen som 

fremkommer så spesiell at den ikke kan overføres til andre situasjoner. Dette betyr at andre forskere 

kan bruke min intervjuguide og komme frem til de samme resultatene. I praksis kan dette derimot 

være vanskelig, all den tid endring og utvikling i nordområdene går raskt, og meninger og 

synspunkter kan tenkes å ha endret seg i samme tempo.  

 

Intervjuet kan gi situerte sannheter (Feiring 2009). Det betyr at partene i intervjuet skaper sitt 

virkelighetsbilde der og da. Situerte sannheter vil være vanskeligere å etterprøve. Jeg har, basert på 

lang erfaring som journalist, liten tro på situerte sannheter om konkrete saker, som næringsliv og 

nordområdene som satsingsområde, oppstår i dialog med informerte, ressurssterke og 

meningssterke informanter. I møte med denne typen informanter er det nærliggende å tro at 

egenskaper hos intervjuer, i større grad enn egenskaper hos informanter, påvirker hva som blir sagt 

og ikke i intervjusituasjon. Meninger kan derimot endre seg over tid, og min intervjuguide derfor gi 

andre funn på et annet tidspunkt. 

 

Et annet moment er at intervjuer må vurdere informantenes motiver og strategier. Jeg er, som 

intervjuer, klar over at lokalt næringsliv ønsker seg flere tiltak for å øke egen konkurransekraft og 

eget potensial for utvikling, men jeg kan vanskelig se hva næringslivet kan vinne på å fremstille 

situasjonen som annerledes enn den oppleves. Flere aktører legger vekt på at de ikke ønsker å 

svartmale, på samme tid som det nettopp er svartmaler de gjør, gjennom å uttrykke sine meninger. 
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Dette forholder seg noe annerledes med lokalpolitikere som har partiprogrammer og partipisk å 

forholde seg til. Her må intervjuer ved bruk av godt skjønn forsøke å luke ut sitater som fraser, 

versus sitater som tilfører informasjon av verdi. 

 

3.5.6 Metning. 

 

Informantene er intervjuet til det ikke var mer informasjon å hente og argumentene begynte å gjenta 

seg. Munkejord (2009:36) har skrevet en sammenfatning av denne arbeidsmåten som er svært 

dekkende for hvordan jeg tenker: «Prinsippet kalles ofte i metodelitteraturen for ”metning”. Det 

henspiller på at man skal fortsette å gjøre intervjuer og analysere disse inntil disse ikke lenger 

bringer opp ny kunnskap (Glaser & Strauss 1967; Widerberg 2001). Valgene jeg gjorde av 

feltkommuner og antall informanter på hvert sted ble gjort som et kompromiss mellom prinsippet 

om metning og prinsippet om håndterbarhet. Like viktig som å ende opp med et rikt datamateriale, 

var det å begrense seg slik at jeg samtidig kom til å produsere et intervjumateriale som ikke var mer 

omfattende enn at jeg ville kunne gjennomføre et grundig kvalitativt analysearbeid» (Munkejord 

2009:36).  

 

Synspunktene som fremkommer i mine intervjuer overlappet i stor grad mellom informantene, noe 

som tyder på at det finnes en gjengs oppfatning som verken er unik for informanten eller for 

intervjusituasjonen. Hovedessensen i materialet som fremkommer, tror jeg i stor grad vil være det 

samme mellom ulike intervjuere dersom intervjuer opptrer kompetent og lyttende. Validitet og 

reliabilitet i mitt materiale kan dermed antas å være relativt god. En kan også til en viss grad trekke 

generelle slutninger på bakgrunn av innsamlet empiri for gruppene lokalpolitikere og 

næringslivsledere i de norske nordområdene, for finske næringslivsledere i de finske, mens det er 

vanskeligere å konkludere på vegne av de svenske informantene. 
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4 Empirisk bakgrunn: norsk politikk i 

nord etter 1900. 

 

Dette kapittelet gir en oversikt over utviklingen og skiftende fokus i norsk politikk i nord etter 1900. 

Det er et grovriss av skiftende fokus oppdelt i polarpolitikk før 2.verdenskrig, forsvarspolitikk og 

fiskeri under den kalde krigen og Barentssamarbeid og nordområdepolitikk etter Sovjetunionens 

fall. I hver seksjon tar jeg for meg spørsmål som oppstod i denne perioden og tar disse frem til i 

dag. Særlig vektlegger jeg tiden etter den kalde krigen. Her skisserer jeg de viktigste bilaterale 

samarbeidsflatene mellom Nordvest-Russland og Norge, samt gir en kort innføring i sentrale 

dokumenter i norsk nordområdepolitikk etter tusenårsskiftet. Det er viktig å ha kjennskap til den 

historiske utviklingen av nordområdepolitikken for å forstå bakgrunnen for det empiriske 

materialet, dagens nordområdepolitikk og samarbeidet over grensene i regionen. Bakteppet for 

Nordvest-Russland er viktig for å forstå Norges interesser og bakgrunnen for bilaterale avtaler, og 

jeg gir derfor en kort innføring, med fokus på Kolahalvøya og Murmansk, før jeg tar for meg norske 

fokusfelt og interesser i nord.  

 

For å avgrense, og fordi det ikke har noen naturlig relasjon til temaene jeg har utforsket i denne 

oppgaven, kommer jeg ikke til å komme inn på forholdet til USA og Canada, og tar bare kort for 

meg hovedtrekkene i norsk politikk på Grønland i tiden før andre verdenskrig. 

 

4.1 Kort historisk bakteppe med fokus på utvikling i Murmansk etter 1900. 

 

Første verdenskrig tydeliggjorde behovet for en isfri havn i det russiske nord, og det ble bygget 

jernbane fra sentral-Russland og nordover. Dette medførte oppsving i folketallet og aktivitet i 

Nordvest-Russland. Ved enden av jernbanesporet ble Murmansk grunnlagt i 1916. Byen het det 

første året Romanov-na-Murmane før den ble omdøpt til Murmansk. For å befolke Kolahalvøya, ble 

politiske fanger sendt oppover, en utviklet fiskerier og gruveindustri, samt anla forsvarsanlegg. 

Rundt 1990 hadde befolkningen i Murmansk oblast nådd nærmere 1,2 millioner mennesker, hadde 

Sovjetunionens største fiskeforedlingsfabrikk, en massiv nikkelindustri og verdens største 

ansamling atomstridshoder (Hønneland 2005: 24-25). Kolahalvøya, der Murmansk ligger, ble skapt 

i Sovjettiden (Hønneland og Rowe 2010:1).  
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Utover nittitallet avviklet Russland sin nordområdepolitikk. Lønns- og skattegoder ble fjernet. Dette 

førte til at mange flyttet sørover. Fram til Vladimir Putin kom til makten som president, fantes en 

statskomité for nordområdene. Den ble nedlagt høsten 2000. (Viken 2007). Etter Sovjets fall, falt 

populasjonen med en tredjedel, økonomien kollapset med påfølgende sosial uro. På samme tid var 

Kolahalvøya i ferd med å bli Russlands gateway til Skandinavia og EU (Hønneland og Rowe 

2010:2). 

 

De viktigste ressursbaserte næringsveiene i Murmansk, er i dag gruve- og metallindustri, samt 

fiskerier (Hønneland 2005:29). I Arkhangelsk er det skogbruk. Etter årtusenskiftet har det vært store 

forventinger knyttet til olje og gass. Offshore utvinning av hydrokarboner og massiv utvikling av 

oljetransport til sjøs har gitt et betydelig potensiale for vekst i store deler av Nordvest-Russland. Fra 

norsk side har det særlig vært knyttet store forventninger til utbyggingen av Shtokman-feltet, et 

gassfelt i Barentshavet som ble oppdaget i 1988. De kjente reservene av gass i feltet er blant de 

største forekomstene i verden5, og er forventet å gi vekst og utvikling særlig i Murmansk, blant 

annet med utbygging av Murmansk havn.  Kolahalvøya er også spådd å bli Europas «next big oil 

playground», dette skaper optimisme i regionen (Hønneland og Rowe 2010:2) 

 

4.2 Tiden før andre verdenskrig: Polarpolitikken og Svalbard. 

 

Før andre verdenskrig var hovedfokuset i norsk politikk i nord Svalbard. I tiden før 1920, var det 

ingen offentlig regulering av tilgangen til kullforekomstene på Svalbard. Dette endret seg med 

Svalbardtraktaten av 9. februar 1920 slo fast at Svalbard er underlagt norsk suverenitet. 

Svalbardtraktaten er en kort avtale med kun ti artikler som gir Norge «den fulle og uinnskrenkede 

suverenitet over Svalbardøgruppen» (artikkel 1)
6
 (Drivenes og Jølle 2004:128). Svalbardtraktaten 

trådde i kraft i 1925, og Svalbardloven av 17. juli 1925 slår fast at «Svalbard er en del av kongeriket 

Norge.  I 1935 sluttet Sovjetunionen seg til traktaten. 

 

 

                                                 
5 Reservene er på 3,8 trillioner kubikkmeter gass og rundt 53,3 millioner tonn gasskondensat (Shtokman Development 

2012). 

6 Svalbardøgruppen er definert til Bjørnøya samt øyer som faller inn i området mellom 10 og 33 grader østlig lengde 

og 74 og 81 grader nordlig bredde (Drivenes og Jølle 2004:128). 
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I traktaten er særlig tre artikler sentrale med tanke på innskrenkningen av norsk suverenitet på 

øygruppen. I artikkel tre slås det fast at «alle de høie kontraherende parters
7
 undersåtter skal kunne 

utnytte ressurser på øygruppen. (...) de skal der kunne drive uhindret allslags maritim-, industri-, 

bergverks- og handelsvirksomhet på fullstendig like fot, forutsatt at de retter sig efter de stedlige 

lover og forskrifter.
8
 Norge har heller ikke rett til, i henhold til artikkel 9, å ha militære 

installasjoner på øygruppen,
9
 eller, i henhold til artikkel 8, kreve inn mer skatter og avgifter enn det 

som går med til å administrere øygruppen.
10

  

 

I den siste Svalbardemeldingen, St. Meld. 22 (2008-2009), står det at de overordnede målene i 

Svalbard-politikken er konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten, korrekt overholdelse av 

Svalbardtraktaten og kontroll med at traktaten blir etterlevd, bevaring av ro og stabilitet i området, 

bevaring av områdets særegne villmarksnatur og opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen 

(Justis og politidepartementet 2008: 7). 

 

4.3 Den kalde krigen: fiskeri og sikkerhetspolitikk i nord. 

 

Fiskeri.  

Etter andre verdenskrig så en utvikling fra uregulert fiske i arktiske strøk, til en stadig økende 

regulering og aktiv forvaltning. I de første tiårene etter 1945 var fisket i arktiske strøk lite regulert. 

Norske fartøy konkurrerte med en stor internasjonal flåte om ressursene i områdene. Utviklingen av 

en effektiv og moderne fangstteknikk medførte også et stadig sterkere press på fiskebestandene, og 

aktualiserte i økende grad spørsmålet om forvaltning (Drivenes og Jølle 2004:443). Av hendelser 

som kan nevnes er Deltagerloven av 1972 som innebar at staten forsøkte begrense og styre fangsten, 

på samme tid som de bidro til å støtte fiskerinæringene (Drivenes og Jølle 2004:458). I perioden 

1975-80 ble det utviklet et omfattende regime for forvaltning av havressurser. En norsk-russisk 

                                                 
7
  Norge, Amerikas Forente Stater, Danmark, Frankrike, Italia, Japan, Nederlandene, Storbritannia og Irland og de 

     britiske oversjøiske besiddelser og Sverige. Traktaten er tiltrådt av Afghanistan, Albania, Argentina, Australia, 
    Belgia, Bulgaria, Canada, Chile, Danmark, Den Dominikanske Republikk, Egypt, Estland, Frankrike, Finland,  

     Hellas, India, Island, Italia, Japan, Kina, Monaco, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Romania, 

     Russland, Saudi Arabia (Hedjaz), Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, 

     USA, Venezuela og Østerrike. (Lovdata 2012) 
8 De skal ha samme like adgang til å drive og utnytte alle maritime, industri-, bergverks- og handelsforetagender både 

til lands og i de territoriale farvann, uten at noget monopol i nogen henseende eller til fordel for noget foretagende 

skal kunne innføres (Lovdata 2012). 

9 Art 9. Med forbehold av de rettigheter og plikter for Norge som følger av dets tiltredelse av Folkenes Forbund 

forplikter Norge sig til ikke å oprette eller tillate oprettet nogen flåtebasis i de egner som er nevnt i artikkel 1 eller 

anlegge nogen befestning i de nevnte egner som aldri må nyttes i krigsøiemed (Lovdata 2012.) 

10 De skatter, gebyrer og avgifter som opkreves skal utelukkende komme de nevnte områder til gode og kan bare 

pålegges i den utstrekning som deres øiemed tilsier (Lovdata 2012). 
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fiskerikommisjon ble opprettet i 1975, og kvoteregulering for fangst at norsk arktisk torsk ble første 

gang innført i 1976 (Drivenes og Jølle 2004:459). 

 

Det norsk-russiske regimet for fiskeriforvaltning i Barentshavet er et formalisert øst-vest samarbeid 

som oppstod under den kalde krigen (Hønneland 2005:73). Både Norge og Sovjetunionen erklærte 

200-mils økonomiske soner kort tid etter at det på FNs tredje havrettskonferanse ble oppnådd 

enighet om slike soner
11

 (Hønneland 2005:75). I Barentshavet, mellom Svalbard og fastlands-

Norge, opprettet Norge og Russland på midten av 1970-tallet økonomiske soner, men Norge og 

Sovjetunionen kunne ikke enes om prinsippet for å dra grenselinjene mellom de to landenes soner. 

Derfor ble i 1978 den såkalte «gråsonen»
12

 opprettet for å beskytte fiskeriene i området (Hønneland 

2005:12). Avtalen om opprettelsen av sonen kalles «Gråsoneavtalen», og ble fornyet hvert år i over 

førti år. Gråsonen eksisterer ikke lenger som en følge av Delelinjeavtalen som trådte i kraft 7.juli 

2011 der det omstridte området ble delt mellom Norge og Russland. 

 

Overordnet kan man i dag si at samarbeidet om forvaltning om fiskeriressurser mellom Norge og 

Russland foregår innenfor forskning, regulering og kontroll. Forskningssamarbeidet er fundert i et 

videre nordatlantisk samarbeid ICES, International Council of the Exploration of the Sea, også 

kjent som det internasjonale havforskningsrådet. Anbefalinger om ressursuttak bygger på norske 

forskere ved Havforskningsinstituttet og russiske forskere ved havforskningsinstituttet PINRO i 

Murmansk. I 1993 ble det permanente utvalget for forvaltnings- og kontrollspørsmål på 

fiskerisektoren opprettet, og samarbeidet mellom russiske kontrollmyndigheter, kystvakta og 

Fiskeridirektoratet utviklet seg i stadig mer operativ retning utover 1990-tallet med daglig gjensidig 

informasjon om fangstaktiviteter, utveksling av inspektører både på land og til havs og felles 

opplæringstiltak (Hønneland 2005:79-81).  

 

De siste tiårene har det skjedd store endringer i fisket. For det første har den økte betydningen av de 

arktiske fiskeressursene for Norges del økt betydelig. Tre fjerdedeler av førstehåndsverdien for alle 

norske fiskerier var i 2004 basert på ressurser i nord (Drivenes og Jølle 2004:467).  

Fiskeriressursene har i økende grad blitt gjenstand for forskning, regulering og kontroll, og 

markedet har fått større betydning for fisket som en følge av avviklingen av subsidier, et stadig mer 

                                                 
11

 FNs tredje havrettskonferanse strakk seg fra 1973 til 1982 og førte fram til signering av Havrettskonvensjonen av 

1982. I henhold til Havrettskonvensjonen gis kyststatene eksklusiv rett til å undersøke, bevare, utnytte og forvalte 

naturresussene i sonen, både i og på havbunnen, og i havneområdene over. (Hønneland 2005:74). 

12 Gråsonen er på 40.000 kvadratkilometer og går over både norsk og russisk sone (NTB 2012). 
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globalisert marked og en skjerpet konkurranse om ressursene (Drivenes og Jølle 2004:469). 

 

 

Forsvar. 

Under den kalde krigen var nordområdene fra Norges side i stor grad definert med utgangspunkt i 

forsvars- og sikkerhetspolitisk relevans. Forsvaret var dimensjonert for en totalkrig der hele folket 

var grunnpilaren (Hønneland og Jensen 2008:10-12). De europeiske nordområdene var en viktig 

arena for den kalde krigen mellom NATO og Warzawapaktlandene fra slutten av 1940-tallet fram til 

midten av 1980-årene. Sovjetunionens første atomdrevne ubåt ble stasjonert i Zapadnaja Litsa på 

Kolahalvøya i 1958, og på sekstitallet utviklet Nordflåten seg til å bli Sovjets største marineflåte 

(Hønneland og Rowe 2010:11). På slutten av åttitallet var Kolahalvøya omtalt som et av verdens 

mest militariserte områder. Med Sovjetunionens fall, og påfølgende nedrustning, ble slagkraften i 

den russiske nordflåten redusert. Etter den kalde krigen var det ikke lenger nødvendig å 

opprettholde den militære beredskapen på samme nivå som før. Nordflåten er siden den gang mer 

enn halvert (Hønneland 2005:31). I dag finner vi i nordvest-Russland Russlands utseiling til 

Atlanterhavet, samt avskrekking mot USAs kjernefysiske våpen. Men faren for storstilt invasjon av 

Norge blir sett på som minimal og ikke-dimensjonerende for Forsvaret. Likevel, fortsatt snakker 

man om militærstrategiske utfordringer i nordområdene. (Hønneland og Jensen 2008:10-12). I 

langtidsproposisjonen for Forsvaret for perioden 2005-2008, St. prp. nr. 42 (2003-2004), hevdes det 

at nordområdenes strategiske betydning og ressursforvaltningen i store havområder fortsatt vil 

utgjøre sentrale rammebetingelser for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og i 

Langtidsproposisjonen for perioden 2009-2012, St. prp. nr. 48 (2007-2008), fremlagt våren 2008, 

heter det: «Regjeringen ser nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene 

som kommer» (Hønneland og Jensen 2008:21).  

 

4.4 Den kalde krigen tar slutt: Barentssamarbeidet etableres. 

 

1.oktober 1987 holdt Sovjetunionens president Mikhail Gorbatsjov Murmansk-talen. Her varslet 

han en ny retning for internasjonal politikk i nordområdene. Gorbatsjov signaliserte vilje til 

internasjonalt samarbeid på fem sivile saksområder: energiplanlegging, miljøbeskyttelse, forskning, 

ressursutnyttelse og sjøtransport. Ved å klart identifisere sivile saksområder, trakk Gorbatsjov et 

skille mellom militære og sivile saksområder i nordområdene, på samme tid som han lanserte det 

som senere ble definert som et utvidet sikkerhetsbegrep: behovet for å stanse den overhengende 
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faren som miljøtruslene er for menneskeheten. Gorbatsjovs Murmansk-tale bidro til å sette i gang 

viktige politiske prosesser i nord (NOU 2003: 32). 

 

9.-10.november 1989 falt Berlinmuren, og litt over to år senere, 1.januar 1992 ble Sovjetunionen 

oppløst. Sovjetunionens fall påvirket i sin tur det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Russland. 

Flere grenseoverskridende samarbeidsinstitusjoner som omfattet nordområdene ble etablert i årene 

som fulgte. I 1992 ble Østersjørådet etablert.
13 

I 1992 lanserte Norges utenriksminister, Thorvald 

Stoltenberg (Ap.), ideen om en euro-arktisk Barentsregion. Barentssamarbeidet skulle bidra til 

normalisering, stabilisering og regionalisering av nordområdene (Hønneland 2005:45). Den euro-

arktiske Barentsregionen ble formelt etablert gjennom Kirkeneserklæringen av 11.januar 1993
14

. 

Erklæringen har åtte sentrale samarbeidsområder: miljø, økonomi, vitenskap, teknologi, regional 

infrastruktur, urfolk, helse, turisme og kultur (Hønneland 2005:16), og samarbeidet foregår på to 

politiske nivå, en regional og en nasjonal.
15

 

 

Barentssekretariatet ble etablert i etterkant av signeringen av Kirkeneserklæringen. Det ble også 

dannelse av Barentsrådet og Barents Regionråd. Barentssekretariatet hadde opprinnelig funksjon 

som praktisk tilrettelegger for det første norske formannskapet i Barents regionråd fra 1993-1995
16

 

(Barentssekretariatet ingen dato). 

 

                                                 
13  Omfatter Norge, Sverige, Finland, Danmark, Estland, Litauen og Latvia, Polen, Russland, Tyskland og EU-

kommisjonen. Det samarbeidet som har foregått i regi av Østersjørådet siden 1992, har i vesentlig grad vært knyttet 

opp til samarbeid mellom fagdepartementene i de forskjellige medlemslandene og ”fagdirektoratene” i 

Europakommisjonen (Utenriksdepartementet ingen dato). 

14 Den gang bestod regionen geografisk av de tre nordnorske fylkene, samt Lapland i Finland og Norrbotten i Sverige, 

pluss de russiske oblastene Murmansk og Arkhangelsk og Den karelske republikken. En fikk en formalisering av 

samarbeidet i Europas nordområder med fokus på miljø, studentutveksling og næringsliv. Svenske Västerbotten, 

finske Oulu og Kainuu, samt republikken Komi i Russland og den nenetsiske autonome okrug, ble lagt til i 

Barentsregionen senere (Hønneland 2005:49-50). 

15 Det mellomstatlige i Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council, BEAC), og det regionale i Regionrådet (Barents 

Regional Council, BRC). Rådets medlemmer er Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og EU-

kommisjonen. Land med observatørstatus er Canada, Frankrike, Italia, Japan, Nederland, Polen, Storbritannia, 

Tyskland og USA. Formannskapet rullerer mellom Finland, Norge, Russland og Sverige. Det skifter annenhver høst 

(Hønneland 2005: 48).  

16 Sekretariatet forlenget sin eksistens som et prosjekt under departementet. I 1998 ble eierskapet for sekretariatet 

overført til de tre nordligste fylkene; Nordland, Troms og Finnmark. Den formelle overtakelsen skjedde 6. november 

1998 og sekretariatet ble et interkommunalt selskap (IKS) fra 1. januar 1999. Midlene til driften skulle fortsatt 

komme fra Utenriksdepartementet, i tillegg til mindre bevilgninger fra Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- 

og sosialdepartementet og de siste årene også Kulturdepartementet. I dag er Barentssekretariatets hovedoppgave i 

forhold til Barentssamarbeidet å støtte Barents regionråd, norske myndigheter og andre viktige regionale strukturer. 

Sekretariatet har et bredt nettverk av kontakter og samarbeider tett med både organer i EU og andre internasjonale 

organisasjoner. (Barentssekretariatet ingen dato). 
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For Norge er forholdet til Russland en viktig utenrikspolitisk side ved Barentssamarbeidet
17

. Den 

euro-arktiske Barentsregionen har vært hovedarena for samarbeid mellom nordiske land og 

Russland etter den kalde krigen (Hønneland 2005:65). Gjennom Barentssamarbeidet ønsket en å 

legge til rett for at Barentsregionen skulle bli en funksjonell region med handel og varestrøm over 

grensene. Dette skulle en få til ved etablering av institusjoner og bygging av infrastruktur 

(Hønneland 2005: 46). Nærings- og økonomisk utvikling er en av forutsetningene for å sikre en 

fredelig og stabil situasjon i regionen. Dette krever i sin tur en funksjonell region, der man bygger 

opp strukturer for å lette det praktiske samarbeidet, samtidig som kommunikasjons- og 

handelshindringer bygges ned (Barentssekretariatet 1994:6). De første årene Barentssamarbeidet 

eksisterte, stod næringsutvikling, infrastruktur og miljøvern sentralt. Det er denne delen av 

Barentssamarbeidet som står mest sentralt i denne oppgaven. 

 

Flaggsakene i Barentssamarbeidet. 

Hønneland (2005) peker ut samarbeidsfeltene miljø, atomsikkerhet og helse og miljø som de tre 

flaggsakene i norsk nordområdepolitikk fra slutten av den kalde krigen og frem til inngangen på et 

nytt årtusen. Tidlig på nittitallet var næringslivssamarbeid i fokus, deretter atomsikkerhet og 

etterhvert, når en tippet år 2000, var hovedfokus på helse og smittsomme sykdommer. På slutten av 

nittitallet stod utviklingen i Nordvest-Russland høyt på den norske utenrikspolitiske dagsorden. 

Betydelige midler ble satt av på det norske statsbudsjettet for å bidra til «stabilitet i nordområdene» 

(Hønneland 2005:13), og i likhet med mange andre vesteuropeiske land opprettet Norge tidlig på 

1990-tallet ulike bilaterale støtteordninger for å bidra til demokratiseringa, økonomisk og sosial 

utvikling i tidligere østblokkland. De fleste tiltakene var samlet i Handlingsprogrammet for Sentral- 

og Øst-Europa.
18 

 

Miljø og atomsikkerhet. 

Miljøvern ble for alvor en del av internasjonal politikk på 1970-tallet. Startskuddet ble Stockholm-

konferansen om det menneskelige miljøet i 1972, og utover tiåret ble den grønne dimensjonen: 

klassisk naturvern og bevaring av arter, supplert med brun og blå miljøpolitikk, henholdsvis 

forurensningskontroll og havforvaltning. I 1978 tok Gro Harlem Brundtland opp spørsmålet om sur 

                                                 
17 Utviklingen av Barentssamarbeidet har siden starten lagt to sentrale målsettinger til grunn: Man søker å bidra til at 

Russlands rolle i det europeiske samarbeidet styrkes. (...) Den andre sentrale målsettingen knyttes til ønsket om å 

fremme bærekraftig utvikling i regionen i bredeste forstand. Man orienterer seg særlig mot Nordvest-Russland, som 

fortsatt står overfor store utfordringer mht. økonomisk og sosial utvikling, helse, miljøvern, ressursforvaltning og 

behov for reform av mange samfunnsinstitusjoner (Utenriksdepartementet ingen dato). 

18 Handlingsplanen ble opprettet i St.prp.nr. 80 (1991-92) Om utbyggingen av Norges samarbeid med reformlandene i 

øst (Hønneland 2005: 53).  
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nedbør under et besøk i Moskva, og konvensjonen for langtransport og grenseoverskridende 

luftforurensning ble underskrevet i 1979 (Hønneland og Rowe 2010:57). 

 

Norge har hatt et formalisert samarbeid om miljøvern med Sovjetunionen/ Russland siden 1988. 

Dette året ble en samarbeidsavtale undertegnet og en blandet norsk-sovjetisk miljøvernkommisjon 

etablert. Den umiddelbare foranledningen var forurensning fra nikkelverket i Petsjenga. Utslippene 

var hovedtema for den blandede kommisjonens arbeid de første årene, men etterhvert ble fokus 

flyttet over mot radioaktiv forurensing. De siste årene har vern av natur, artsmangfold og 

kulturminner blitt viktigere som samarbeidsområde. Atomsikkerhet ble fra norsk side en viktig del 

av samarbeidet. Det ble dumpet radioaktivt avfall i Barents- og Karahavet, og lagrene for 

atomavfall i Nordvest-Russland var fulle. Dette bekymret norske myndigheter og i 1994 la 

regjeringen fram en handlingsplan for atomvirksomhet og kjemiske våpen i nordlige nærområder, 

St. meld. nr 34 (1993-94). Samme år ble en handlingsplan for miljøvern utarbeidet på et 

miljøvernministermøte i Barentsrådet. En handlingsplan for atomsikkerhet i våre nordlige 

nærområder ble etablert i 1995. En blandet norsk-russisk atomsikkerhetskommisjon møttes første 

gang i 1998. En hovedtendens i den blandede miljøvernkommisjonens arbeid er at fokus er flyttet 

fra konkrete forurensingsproblemer til et bredere saksfelt innen miljøforvaltning og naturvern 

(Hønneland 2005: 59-65). 

 

I 2003 ble erklæringen om et multilateralt atomsikkerhetsprogram (Multilateral Nuclear 

Enviromental Programme in the Russian Federation, MNEPR) underskrevet av Russland og flere 

vestlige land. I 2002 besluttet G8-landene å sette av oppimot 20 milliarder USD til et globalt 

partnerskap mot spredning av våpen og materiale for masseødeleggelse, hovedsakelig fra Russland. 

Flere prosjekter under den norske handlingsplanen har vært organisert gjennom AMEC, Arctic 

Military Environmental Co-operation mellom Norge, Russland og USA etablert i 1996 (Hønneland 

2005:66). 

 

Arktisk råd
19

 ble opprettet i 1996 som en utvidelse av det arktiske miljøvernsamarbeidet (Arctic 

Environmental Protection Strategy, AEPS) fra 1991, og rådets oppgave er overvåkning, evaluering 

og konsekvensanalyse av forhold som påvirker miljøet i Arktis (Arctic Monitoring and Assessment 

                                                 
19 Arktisk råd består av Norge, Danmark/Grønland/Færøyene, Sverige, Finland, Island, USA, Canada og Russland. I 

tillegg deltar representanter for de arktiske urfolksgruppene som ”permanente deltakere” i rådet. Blant disse er også 

Samerådet som representerer samene i Norge, Sverige, Finland og Russland. Frankrike, Tyskland, Nederland, Polen, 

Spania og Storbritannia har per november 2011 status som observatørstater. (Utenriksdepartementet ingen dato). 
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Programme). 

  

Helsesamarbeid. 

Helsesamarbeidet med Nordvest-Russland kom til dels i stand fordi en fryktet sykdommer fra 

Russland. På nittitallet fryktet en at smittsomme sykdommer som multiresistent tuberkulose og 

hiv/aids kunne spre seg fra Nordvest-Russland til Norge grunnet sosiale problemer i Nordvest-

Russland og økt interaksjon med russerne. I 1999 ble Barents helseprogram etablert. Programmet 

har vært videreført i ulike faser med noe skiftende fokus og eksisterer fremdeles. Blant 

målsetningene er bekjempelse av smittsomme sykdommer, forebygge livsstilsrelaterte problemer, 

hiv/ aids, og utvikling av gode helsetjenester. I 2001 ble en aksjonsgruppe for smittsomme 

sykdommer i Østersjøregionen etablert med Norge som sentral pådriver, og Nordvest-Russland ble 

inkludert i arbeidet også her.  

 

4.5 Etter år 2003: Nordområdepolitikk. 

 

Fra slutten av 1980-tallet fram til rundt 2003 ble betegnelsen nordområdepolitikk knapt bruk. 

Begrepet ga assosiasjoner til den kalde krigen og konflikt, og passet ikke når hovedprioriteringen 

var samarbeid med Russland. På slutten av 1990-tallet var luften gått noe ut av både 

Barentssamarbeidet og atomsikkerheten (Hønneland og Rowe 2010:16-17). Rundt år 2003, med det 

Bondevik-oppnevnte Orheimutvalget,
20

 ble nordområdepolitikk for alvor et begrep. Utvalget la 

fram NOU 2003:32, Mot nord! i desember samme år med en overordnet visjon for nordområdene: 

 

 «Norge skal, gjennom aktiv bruk av naturressurser, offensiv utenrikspolitikk og strenge 

 miljøkrav gjøre nordområdene til et foregangsområde for bærekraftig utvikling, der 

 kultur  og natur danner grunnlaget for nyskapende næringsvirksomhet og samarbeid 

 mellom nasjoner» (NOU 2003:32). 

 

Orheimutvalgets utredning ga startskuddet for nordområdepolikken. Den gir en omfattende 

presentasjon av politiske, økonomiske og sosiale utviklingstrekk i nordområdene, samt av 

                                                 
20 I 2003 ble et ekspertutvalg oppnevnt av statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) sin samarbeidsregjering, 

Bondevik 2. Utvalget ble ledet av Olav Orheim, direktør ved Norsk polarinstitutt, og omtalt som Orheimutvalget. 

Utvalget var representert fra forskning, næringsliv og forvaltning, og hadde som mandat å identifisere nye 

utfordringer og muligheter Norge stod overfor i nordområdene, samt hvordan norske interesser best kunne ivaretas. 

(Hønneland 2010: 17-18).  
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internasjonale drivkrefter som kan påvirke det norske handlingsrommet (Hønneland og Jensen 

2008:26). Utvalget foreslo å nedtone 1990-tallets storsatsinger – Barentssamarbeidet og 

atomhandlingsplanen – til fordel for styrket bilateralt samarbeid med Russland og deltakelse i 

Arktisk råd. Dette har ikke blitt fulgt opp i praktisk politikk (Hønneland 2009). Satsingene er heller 

styrket gjennom senere stortingsmeldinger og rapporter. Stikk i strid med anbefalingene fra NOU 

2003:32, Mot nord!, foreslår regjeringen i St. meld. nr. 30 (2004-2005) Muligheter og utfordringer i 

nord å øke Barentssekretariatets budsjett for prosjektsamarbeid med nordvest-Russland, samt styrke 

satsingen på atomsikkerhet. Den overordnede målsettingen for regjeringens nordområdepolitikk 

defineres her som «å sikre politisk stabilitet og bærekraftig utvikling i nord». Nordområdepolikken 

skal bygges på to hovedpilarer: etablering av nordområdedialoger med nærliggende vestlige land, 

og videreutvikling av det bilaterale samarbeidet med Russland (Hønneland og Jensen 2008:30). En 

ønsker en soft power satsing for styrking av norsk utenrikspolitikk i nord med fokus på samarbeid 

som styrker nordområdene som region. 

 

Regjeringen Stoltberg 2 videreførte det begynnende nordområdefokuset etablert av regjeringen 

Bondevik 2. I regjeringsplattformen Soria Moria-erklæringen (2005),
21

 slås det fast at Stoltenberg 

2-regjeringen anser nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som 

kommer. Blant hovedprioriteringene i utenrikspolitikken finner vi: «Legge opp en helhetlig 

nordområdestrategi» som første kulepunkt (Regjeringen 2005: 6). 

 

Regjeringen nedsatte flere statlige utvalg som skal komme med innspill til videre utvikling av norsk 

politikk i nord. Det mest sentrale er rapporten Barents 2020: Et virkemiddel for en framtidsrettet 

nordområdepolitikk. Rapporten ble presentert i 2006 under ledelse av tidligere Statoil-direktør Arve 

Johnsen, på oppdrag fra Utenriksdepartementet. Rapporten legger til grunn at regjeringen skal ha en 

helhetlig tilnærming til nordområdene, der petroleum, forvaltning av levende havressurser, 

miljøsikring og de mer overordnede samfunnsmessige konsekvensene av havrelatert virksomhet 

utgjør en helhet. Den foreslo videre at regjeringens politikk for kompetansebygging i nord skal 

bygge på følgende tre pilarer: utvikling av petroleumsteknologi, planen for helhetlig forvaltning av 

det maritime miljøet i Barentshavet og havområdene rundt Lofoten, samt øvrige miljøprosjekter og 

konsekvenser for samfunnet (Hønneland og Jensen 2008:34). 

 

 

                                                 
21 Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09. 
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Nordområdestrategien. 

Samme år, i 2006, ble Regjeringens nordområdestrategi lagt frem. Strategien skal bidra til å stake ut 

kursen i nordområdepolitikken og sikre bedre samordning og større effekt av regjeringens satsing. 

Forholdet til Russland, som nabo og det land vi deler Barentshavet med, blir utpekt som den 

sentrale tosidige dimensjonen ved politikken i nord (Utenriksdepartementet 2006). I 

nordområdestrategien legger regjeringen fokus på to nivåer, en lokal og en internasjonal dimensjon: 

 

«Den overordnede målsetting for regjeringens politikk er å skape bærekraftig vekst og 

utvikling i nordområdene. Dette handler om å legge forholdene til rette slik at folk i nord 

kan bygge en tilværelse i levedyktige lokalsamfunn, med fremtidsrettede arbeidsplasser, gode 

helse- og utdanningstilbud og rike natur- og kulturopplevelser. Nordområdepolitikken 

handler også om å utnytte mulighetene til økt internasjonalt samarbeid om ressursutnyttelse, 

miljøforvaltning og forskning gjennom tettere kontakt med vår russiske nabo og vår 

europeiske og nordamerikanske partnere»  (Utenriksdepartementet 2006:7). 

 

Kompetanse og kunnskap blir sterkt vektlagt og utpekt som selve navet i satsingen med direkte 

forgreininger til miljøforvaltning, ressursutnyttelse og verdiskaping. Utsiktene til 

petroleumsutvinning i Barentshavet trekkes ikke frem som et hovedtema, men er ett av mange tema 

som berøres (Hønneland og Jensen 2008:36). Petroleumsmeldingen, St. meld. nr. 28 (2011-2012), 

skisserer opp en mer overordnet strategi for oljenæringen, også i nord. Her skriver Olje- og 

energidepartementet at havområdene utenfor Nord-Norge er de mest interessante i forhold til å gjøre 

nye store funn på norsk sokkel. Nordnorsk næringsliv skal ha muligheter til å delta som 

konkurransedyktige leverandører til petroleumsaktiviteten i regionen. Selv om utgangspunktet for 

nordnorsk petroleumsvirksomhet er meget forskjellig fra hvordan det var i Nordsjøen for 40 år 

siden, er de samme fundamentale driverne for utvikling til stede (Olje- og energidepartementet 

2011:12-13). Det er i nord Norge har sine mest interessante og største ressurser av olje og gass i 

årene som kommer. 

 

I nordområdestrategien (Utenriksdepartementet 2006:11-12) påpekes det at en ønsket å utnytte 

mulighetene som ligger i regionale fora for på denne måten få en sterkere fokusering og samordning 

på norske interesser. Det ble her lansert at det skulle etableres et internasjonalt sekretariat i 

Kirkenes. Sekretariatet skulle være i drift fra 1. januar 2008 og komme i tillegg til det nasjonale 

Barentssekretariatet i Kirkenes. I januar 2008 ble det, i tråd med nordområdestrategien, opprettet et 
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internasjonalt Barentssekretariat (IBS) med sete i Kirkenes.
22

  

 

I regjeringen Stoltenberg 2s regjeringsplattform for perioden 2009-2013, Soria Moria 2,
23

 

videreføres fokuset fra Soria Moria 1 på nordområdene som Norges viktigste strategiske 

satsingsområde i utenrikspolitikken. Fokuset ligger fremdeles på to nivåer; et internasjonalt og et 

lokalt, begge inngår under de utenrikspolitiske målsetningene i nord. Satsingen konkretiseres og 

videreføres gjennom oppfølgeren til nordområdestrategien, Nye byggesteiner i nord, neste trinn i 

Regjeringens nordområdestrategi (Utenriksdepartementet 2009). Hovedfokuset her er satsing på 

næringsutvikling til lands og til havs og en opptrapping på investeringer til samferdsel, farleder og 

havner i nord. 

 

Fokuset videreføres også i den til nå sist fremlagte byggesteinen i regjeringens nordområdepolikk, 

St. meld. nr. 7 (2011–2012) Nordområdene, visjon og virkemidler, også omtalt som 

Nordområdemeldingen.
 

Nordområdemeldingen skisserer regjeringen hovedsporene for 

nordområdepolitikken i et langtidsperspektiv for årene 2011 til 2030. De sentrale utenrikspolitiske 

målene er å trygge fred, stabilitet og forutsigbarhet, sikre en helhetlig økosystembasert forvaltning, 

styrke det internasjonale samarbeidet og den internasjonale rettsorden og å styrke grunnlaget for 

sysselsetting, verdiskaping og velferd i hele landet gjennom regional og nasjonal satsing 

(Utenriksdepartementet 2011). Dette er i stor grad en videreføring og konkretisering av 

nordområdestrategien fra 2006. 

 

Overordnet målsetting med regjeringens nordområdestrategi er å skape bærekraftig vekst og 

utvikling i nordområdene gjennom økt internasjonalt samarbeid om ressursutnyttelse, 

miljøforvaltning og forskning. Et hovedmål er, ifølge regjeringen, å utvikle kunnskap om, for og i 

nordområdene (Utenriksdepartementet ingen dato). 

 

Satser i nord. 

Jeg har her trukket opp noen hovedelementer i norsk politikk i nordområdene, senere norsk 

nordområdepolikk. Utviklingen i regjeringens politiske linje er tydelig: En ønsker å satse i nord og 

                                                 
22  Barentssekretariatet jobber med å utvikle det norsk-russiske samarbeidet i nord gjennom å fremme 

grenseoverskridende samarbeidsprosjekter mellom nordmenn og russere. De er også et kompetansesenter på norsk-

russiske relasjoner og på grenseregionalt samarbeid (Barentssekretariatet ingen dato). 

23 Politisk plattform for flertallsregjeringen utgått av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, 2009-

2013. 
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en ønsker å bygge stein på stein, stortingsmelding på stortingsmelding, og stake ut en langsiktig 

kurs for hvordan områdene skal forvaltes og utvikles som en politisk og geografisk region. Det er 

utfra dette bakenforliggende perspektivet jeg fra et innside ut perspektiv skal  undersøke hvorvidt 

lokalpolitikere og lokale næringslivsaktører anser seg som en del av de politisk definerte 

nordområdene, samt hvorvidt nordområdene er en funksjonell næringslivsregion for lokalet 

næringsliv.
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5 Empiri: intervjumaterialet fra 

informantene. 

 

I dette kapittelet legger jeg frem empirien jeg har samlet inn og presenterer den stedvis. Dette 

omfatter synspunktene på nordområdestrategien, satsinger og muligheter sett fra perspektivet til 

lokale politikere og næringsliv, og det er på denne empirien den senere analysen bygger. Først 

presenterer jeg informanter fra Norge: Bodø, Tromsø og Kirkenes. Deretter følger Finland: 

Rovaniemi og Oulo og til sist Sverige: Luleå og Umeå. 

 

5.1 Norge 

 

5.1.1 Bodø – ingen naturlig del av nordområdene.  

 

Bodø er det sørligste fylkessenteret i de norske nordområdene. Et hovedfunn i mitt materiale er at 

en prøver å tilpasse seg nordområdefokuset, men det kommer ikke naturlig og innholdet må de 

finne selv. Lokalpolitikerne i Bodø uttrykker svak naturlig tilhørighet til nordområdene, men de kan 

gjerne spille med. 

 

«Når vi snakker om nordområdene, gjør vi det fordi det er politisk korrekt og fordi det har 

innhold. Vi leter etter områder som vi føler passer inn i en sånn nordområdetenkning. Vi 

prøver å tilpasse oss nordområdefokuset. Vi definerer oss som en viktig del av 

nordområdesatsingen selv om det er andre en tenker mer på når en hører om satsingen. Vi 

jobber med hvor i satsingen vi kan være synlige. Jeg tror det er rett som det er sagt at 

nordområdesatsingen først og fremst er en visjon der det vil ta en generasjon å få innholdet 

på plass. Det er vel sjelden en regjering har løftet frem en så stor visjon for en del av landet. 

At det ble løftet frem at vi har fantastiske muligheter, er det viktigste med satsingen. Det er 

dermed viktig at vi som er her er med på å løfte frem visjonen, finne vår plass i satsingen, og 

Bodø har først og fremst hatt fokus på vår plass i forsvarsstrategien. Ressursforvaltning og 

sikkerhetspolitikk er to sider av samme sak. Vi ha enorme havområder og skal hevde vår 

suverenitet her.» Lokalpolitiker, Bodø. 

 

Selv om en ikke naturlig føler seg som del av nordområdene, forventer en å høste frukter av 

fokuset. Dette er hovedårsaken til å henge seg på. Det som hyppigst blir trukket frem, er behovet for 
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satsing på infrastruktur.  

 

«Innholdet i nordområdestrategien må fylles av de som bor her oppe, men folk lokalt 

forventer at storpolitikken virker på infrastruktur, kompetansesida, universitet- og 

forskningssida. En har tro på at det kommer bevilgninger. Skal vi ha en fortsatt vekst, er 

infrastruktur og kompetanse viktig. Resten er vår sak men uten at storsamfunnet gjør noe 

mer, for eksempel med de dårlige veiene... Vi presenterer oss selv litt småfattigslig på det 

feltet. Nå er spørsmålet: hvorfor gjør en ikke mer sentralt? Vi har penger, ressurser, folk og 

nettverk.» Næringslivsaktør, Bodø. 

 

Veldig Finnmark. 

 

Det har tatt tid for Bodø å bli betraktet som en del av nordområdene, ikke bare av seg selv men også 

av de andre nordlige fylkene. 

 

«I begynnelsen var nordområdene veldig Finnmark. Punkt en for oss har vært å være en del 

av nordområdesatsingen, være vaktbikkjer for at Nordland skulle være en del av tenkningen 

og problemstillingen som diskuteres. Nå føler vi at vi er med. På Barentsdagane var det først 

kun Finnmark og Troms, etterhvert fikk vi lurt oss med. Det sier en del... Det har alltid vært 

diskutert hva som er nordområdene, vi er en ytterkant av Barentsregionen. Vi (Bodø-

politikerne) snakker jevnlig om hva vi skal legge i nordområdepolitikk. Regjeringens 

nordområdepolitikk er kun festtaler. Før siste par åra har ikke dette vært et tema for andre 

enn oss i nord, nå har det blitt et begrep, men jeg opplever ikke nordområdene som en viktig 

politisk sak for de sentrale politiske miljøene». Lokalpolitiker, Bodø. 

 

En strategi for Norge. 

 

Det trekkes frem at det er lite samarbeid mellom de tre nordligste fylkene. Det er også lite 

samarbeid over grensene til andre nordiske land innenfor nordområdene. Dårlig infrastruktur 

trekkes frem som en hindring for samhandling på tvers, men også på langs. I mindre grad enn 

Tromsø og Kirkenes trekker lokalpolitikere i Bodø frem problemer knyttet til å skaffe arbeidskraft. 

 

«Nordområdestrategien er positiv først og fremst på vegne av Norge. Jeg får fnatt av at vi er 

best, av at det er her det skjer. Det har ikke skjedd en dritt, spør hvem du vil, ingen her vet 

om det har skjedd noe. Om det er strategi, det er ingen prinsipper, både tiltak og alt havner 
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sydpå. Nordområdene er politisk korrekt, ingen vet hva de snakker om når de snakker om 

nordområdesatsing. Jeg syns vi skulle ha vært kommet lenger. Soria Moria er tre år nå. 

Nordland, Troms og Finnmark burde samarbeide, men det har ikke skjedd. Hvorfor vet jeg 

ikke. Jeg har kjempet i årevis for videreføring av nordlandsbana, men den har ikke kommet. 

Vi må ta fly til Tromsø. Vi har fisk, men ikke veier til å frakte fisken på. Vi må ha en strategi 

for å få til en nordområdepolitikk som går på veier, fiske og infrastruktur. Det er idag ingen 

systematikk i satsingen, en må bygge kompetanse. Jeg føler makten ligger i sør, og vi må 

hente den nordover. Vi trenger politisk makt og penger så vi kan få gjort noe. Det må ligge 

en politisk strategi bak. Det ligger ingenting i nordområdesatsingen for Bodø sin del, spør 

du meg. Nå får vi Reitan, og så hovedflyplassen midt i byen. Jeg vil ha det i Nordland, men 

skjønner ikke at det skal ligge midt i byen, og så kalle det forsvar, hva i all verden. Jeg tror 

det gamle russerhatet ligger bak flyplassen og Reitan.» Lokalpolitiker, Bodø. 

 

Vanskelig å tro på ord fra sør. 

 

Noe som går igjen blant Bodøs lokalpolitikere, er at en ikke vet hva en kan vente seg av satsinger i 

nordområdene. En er nøkternt avventende. En annen ting er skepsisen til oljefokuset. Flere 

uttrykker skepsis til hvordan de blir betraktet fra sør, som stakkarslige eller eksotiske.  

 

«Mange får følelsen av at det er veldig mye ord som hører til i festtaler og programmer, og 

så blir en litt i tvil om hva det kommer ned til. Jeg er skeptisk til vekkelsesbevegelser, det er 

viktig med realisme. Vi står han av, som vi sier her i nord. Vi lar oss ikke rokke for mye, og 

øser oss ikke for mye opp. Jeg tror ikke folk har så stor tro på store ord fra sør. Det er folk 

skeptiske til. Sørpå har de et stakkarslig bilde av Nord-Norge. En veksling mellom det 

stakkarslige og det litt eksotiske.» 

Viken: «Hva tenker du om å bli omtalt som energiprovins?» 

«Jeg skulle ønske vi ikke fikk den beskrivelsen fordi det legger stort press på utvinning i 

sårbare områder. Nå når det er så stort press i arbeidsmarkedet, er det heller ikke så stort 

behov for å skaffe arbeidsplasser som det var for noen år siden. Kan ikke olja bare ligge der 

den ligger? Men jeg tror det er viktig at vi er med på Shtokman.» Lokalpolitiker, Bodø. 

 

Til motsetning fra andre lokalpolitikere i Bodø, sier Aanonsen med selvfølge at Bodø definerer seg 

innenfor nordområdene, men begrunnelsen hans er i tråd med hvorfor også de andre 

lokalpolitikerne velger å spille med: en må være med der det skjer og der det er noe å hente. 
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«Vi oppfatter oss selv som en del av nordområdene. Det er satsingsområde så det er viktig å 

definere seg selv som det. Vi må være med på leken om det er den banen det skal lekes på. 

Lokalpolitiker, Bodø. 

 

Russland: -epler som henger jævlig høyt. 

 

Ingen av informantene fra lokalt næringsliv i Bodø har erfaring med, eller besitter kunnskap om, 

Russland. Næringslivet er småskala, og det naturlige fokuset ligger sørover og Europa, ikke 

nordover og Russland. 

 

«En viss handel med Russland har det vært, men det er ikke bare for nordnorske bedrifter å 

hive seg rundt. Nordland har en mer sydvendt industri og eksporterer til Europa. Økt 

oppmerksomhet mot nord gir økt konkurranse, vi må jobbe sammen og levere bedre.» 

Næringslivsaktør, Bodø. 

 

Det er interessant å merke seg hvordan den neste næringslivslederen oppfatter muligheter og 

utfordringer i møte med Russland som marked og russiske bedrifter som samarbeidsaktører. Han er 

leder for et multifaglig ingeniørfirma som utfører tekniske rådgivningstjenester hovedsakelig innen 

prosesstekniske og mekaniske anlegg. Argumentasjonen handler for denne lederen i stor grad om 

hvorfor Russland på nåværende tidspunkt ikke er et aktuelt satsningsområde. Bodøs geografiske 

plassering, som et ytterpunkt i nordområdene, spiller en vesentlig rolle, også i forhold til 

Russlandskunnskap. Synet på Russland skiller seg sterkt fra fokuset en senere i dette kapittelet 

møter i Kirkenes.  

 

«Det koster utrolig mye å sette seg inn i skikker i det landene vi forholder oss til. Spørsmålet 

er hva vi kan hente ut der. Det er vanskeligere å komme inn i Russland enn i Sør-Afrika. En 

trenger tolk, de snakker ikke engelsk. Mange aktører ønsker å tilby seg å hjelpe til med å få 

til samarbeid mellom norske og russiske bedrifter, formidler kontakt, arrangere møteplasser 

for norske og russiske bedrifter. Det er mye penger i det. Og det er så stort det som skal skje 

på Shtokman, at til og med StatoilHydro sliter med å komme seg inn i det. Hvordan skal da 

vi som liten bedrift kunne gå inn? Risikoen er for stor per i dag til at vi kan ta den. Vi har 

tenkt på Russland lenge, fulgt med, gått på seminarer, har russiske ansatte her, men det er en 

stor og ny kultur. Når vi går inn? Det kan bli i morgen. Det er mange måter å etablere seg 

på: jobbe for russiske bedrifter, etablere et kontor med russiske ingeniører i Russland, men 

lønna der er på samme nivå som her, og da er det vanskelig for oss å få tak i ingeniører der 
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som vil jobbe for et firma i Bodø. Det kommer til bli svært mye jobb der borte, så vi må 

gjøre noe, men når og hvordan vet vi ikke ennå. Og vi trenger en partner med tung 

økonomisk rygg. Det vil koste tid og penger. Det ligger ikke i naturen vår å reise til 

Russland, det er fjernt for oss kulturelt. Svært få norske bedrifter samarbeider med 

Russland. De eplene henger jævlig høyt. Nordområdesatsingen er stor. Det er mye prat og vi 

ser ikke at det skjer noe. Det er greit å stimulere til samarbeid, men det er mange 

utfordringer. Nordområdene kommer til å bli et viktig område å gjære forretninger i, og jeg 

tror Russland kommer til å bli den største verdensmakta om ikke så lenge, det må vi ta 

innover oss. Det er mange interessante oppgaver vi kan tenke oss å være med på, men vi er 

for små, og det er vanskelig å gjøre business der fordi de har sine metoder og 

forretningssyn. Alene er vi for små. Før bukket og nikket russerne, nå er de tøffere i kravene 

og velger samarbeidspartnere selv. Det er stort forarbeid og mye jobbing, spesielt siden 

russerne 

 ikke lenger står med lua i hånda, men tvert imot ser seg selv som en energistormakt. 

 Etablering i Russland krever også innsikt i kultur, språk, metoder og forretningssyn. Da må 

 en ha innsikt i deres måter å jobbe på om en vil inngå samarbeid.» Næringslivsaktør, Bodø. 

 

Skepsisen hos næringslivet, gjenfinner en hos lokalpolitikere.  

 

«Lokalt næringsliv er avventende til Russland. Det er uberegnelig der borte, og de som har 

invistert mye penger er ikke sikre på om de får de igjen. Men får en ett bein innenfor 

Russland, er det stort, men jeg har ikke inntrykk av at Finland er noen hip 

samarbeidspartner. Det er også en utfodring hvordan en skal skaffe arbeidskraft her lokalt. 

En må tilby det utroligste for å få folk opp hit.» Lokalpolitiker, Bodø. 

 

Norsk næringsliv har nok å gjøre på hjemmebane. 

 

Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen i Bodø arbeider med å utvikle Russlands- og 

Nordområdekompetanse for bedrifter. Senterets oppgave er å bistå bedrifter og offentlige 

institusjoner som ønsker å ta del i den økte aktiviteten i nordområdene. Blant annet jobber de med 

nettverksbygging, å sette bedrifter i kontakt med aktuelle samarbeidspartnere i nordområdene på 

tvers av grenser.  

 

Her blir det trukket frem at norske bedrifter i stor grad har nok oppdrag på hjemmebane, noe som 

senker interessen for grenseoverskridende næringslivssamarbeid. Dette fokuset skiller seg også i 



53 

 

stor grad fra fokuset en senere i dette kapittelet møter i Kirkenes, men er sammenfallende med 

fokuset en senere møter i svenske og finske nordområder: næringslivet har nok å gjøre på 

hjemmebane. Arbeidskraft er en stor utfordring å skaffe og manglende infrastrukturen er en 

hindring for utvikling. 

 

Eksempelvis er det en bedrift i Narvik som har kontaktet oss for å bruke vårt nettverk, vi har 

fått i stand et match making-program der norske bedrifter beskriver hva de ønsker å oppnå, 

hvilke midler de har, og hvordan den ideelle partner ser ut. Vi tror det er stort potensiale i 

samarbeid med Russland. Nå er vi i startgropa. Murmansk trenger nye havner, butikker og 

boliger i forbindelse med Shtokman. Der vil skje store forandringer. Kommer Shtokman i 

gang, vil det virke som en motor i Nordvest-Russland. Det vil åpne seg muligheter. Jo flere 

suksesshistorier en får, jo flere vil følge. 

 Ser en på strukturen i nordnorsk næringsliv ser en små bedrifter, og om en ser på 

størrelsen på de russiske kontraktene, er det få norske bedrifter som kan levere så stort. 

Norske bedrifter kan bli underleverandører til underleverandører. Men fulle ordrebøker hos 

norsk næringsliv, norsk næringsliv har nok med det norske markedet, og problemer med å få 

tak i nok folk... Og skal du etablere et kontor i Russland, er det en stor utfordring å få tak i 

kvalifisert arbeidskraft.» Offentlig ansatt, Bodø. 

 

5.1.2 Tromsø – brikker i et fjernstyrt spill. 

 

Tromsø definerer seg i større grad enn Bodø som en del av nordområdesatsingen. Tromsø vil ikke 

fjernstyres fra sør. En ønsker å ta saken i egne hender og snakker ikke, som Bodø, om at innholdet 

må skapes lokalt. Fokuset er i større grad på ressursforvaltning. 

 

«Alle parti i Tromsø er opptatt av nordområdesatsingen, vi vil ha innflytelse. Det er ikke 

bare politikerne i Oslo som skal bestemme for oss. Vi ønsker å ta utviklingen i egne hender, 

men vi vet samtidig at olje og gass er årsaken til at det har blitt et så voldsomt fokus på 

nord, både på næringsutvikling og sikkerhet. Vi er opptatt av at det skal skje på en trygg 

måte. Vi er ikke kjempeimponert over satsingen, men har bestemt oss for at vi skal ikke sitte 

å være misfornøyde med at regjeringen snakker i store ord, og at det blir lite fisk. Derfor 

ansatte vi en nordområderådgiver knyttet til ordføreren og bygger nettverk med andre byer. 

Vi er opptatt av å ha de riktige kontaktene. Det er også sånn i dag at mesteparten av 

forskningsmidlene til nordområdeforskning, går til institusjoner i sør. Det må vi få snudd 

med å etablere forskningsmiljø i nord. Det er en utfordring.» Lokalpolitiker, Tromsø. 
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 Frykter ribbing av landsdelen. 

 

I Tromsø finner en igjen holdningene fra Bodø om mye prat, lite handling. En bærer også i seg en 

reell frykt for hva som kan bli resultatet av økt fokus på oljeutvinning. Ressursene blir hentet ut, og 

så ligger landsdelen brakklagt tilbake. En næringslivsleder fra fiskerinæringen uttrykker seg slik:  

 

«Umiddelbart i det store bildet som borger, syns jeg nordområdesatsingen er mer prat enn 

handling. Det ser ut som om det skal bety hovedsakelig en ting: starte petroleumsvirksomhet 

så for og så mye som mulig. I den grad der er noen nordområdesatsing, er det på olje og 

gass en har satset. Seismikksatsingen er jo rett og slett en skam. Når en tenker på hvor 

hensynsløst det skjer i forhold til fiskeriene. Fiskeriene er praktisk talt ikke et 

satsingsområde i det hele tatt sånn som vi opplever det. Jeg vil tro at nærmest ethvert annet 

land ville ha gjort noe med infrastrukturen i en slik satsing. Olje og gass vil være en epoke 

på 30-50 år, så vil det være over.» 

Viken: «Hva skjer her da?» 

«Ikke sant. De som pusher på nå er oljeindustrien. Den ligger ikke her og vil aldri ligg her, 

men det er den som trenger nye ekspansjonsområder. Havforskerne innrømmer at de vet lite 

om skadevirkninger. Det en kan risikere er at Nord-Norge står ribbet tilbake etter en periode 

med intensiv oljeleting er voldtatt og står ribba tilbake samtidig som en har lagt øvrige 

næringer i grus. Vi har ikke mannskap til å opprettholde lokal ferjetrafikk. Så snart en er 

sykemeldt, er de helt på felgen. Det gjelder for hele kysten. Mannskap får bedre vilkår på 

supplybåter og den slags. Nordområdestrategien har for snever og ensidig fokus på 

petroleum.» 

Viken: «Hvordan ser det ut her etter førti år med olje?» 

«Utkantene er avfolket, folk bor i byer og tettsteder. En har tapt kulturen med kystnært fiske 

som er energiøkonomisk og miljøvennlig. Vi vil ha en demografisk utarming av distrikta på 

grunn av høyere lønnsnivå i byene, og byene trekker til seg ungdommen med bedre 

arbeidsbetingelser i oljen.»  

Viken: «Hvordan kommer fiskerisektoren ut i nordområdesatsingen?» 

«Den er ikke tilstede, er ikke et tema. Industrien i nord mister fortrinnet med ferske 

produkter og mister toppkvaliteten når fisken transporteres direkte til kontinentet med 

fabrikktrålere. Frossent råstoff 
24

 kan en sitte midt i en storby å produsere. Vi
25

  jobber med 

                                                 
24  Fabrikktrålerne fryser fisken ombord 

25 Vi er Fiskekjøpernes forening  
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å få en forståelse for hvilken betydning landing av ferskt råstoff har å si for lønnsom 

sysselsetting på land i fiskerinæringen. En stor del av fisken vi får i land bearbeides, saltes, 

tørkes og selv om den selges hel, må den pakkes ved anlegg ved kysten. En tar vare på 

biprodukt som hode, lever og rogn.» Næringslivsaktør, Tromsø. 

 

Går inn i Russland. 

 

Holdningene til Russland er i stor grad overlappende med de man finner i Bodø: bedriftene er små 

og mangler relevant kunnskap. Sparebank1 har kjøpt en bank i St. Petersburg, og eier en filial i 

Murmansk for å kunne følge kundene sine inn i Russland. De representerer dermed et hederlig 

unntak blant næringslivsaktørene. 

 

«Det er flere innfallsvinkler. Vi er en del av Sparebank1-alliansen. Vilkåret for alliansen var 

at vi ikke skal konkurrere med hverandre. Vi kan ikke gjøre forretninger i Trøndelag, der er 

Sparebank1 Midt-Norge, så om vi skal utvide, er Russland et sted å videreutvikle sitt 

forretningsområde. Det er en begrunnelse, men den viktigste begrunnelsen vår er at vi ser at 

mange av våre kunder har et ønske om å være delaktige i utviklingen i nordområdene, og vi 

har i dag kunder som eksporterer betydelige mengder fisk til det russiske markedet. De 

ønsker at banken deres skal følge dem inn i Nordvest- Russland, og siden vi har en policy på 

at vi skal følge våre kunder, må vi finne en måte å følge våre kunder inn i Russland på. Den 

tredje begrunnelsen er at det bare i Murmansk bor 360 000 mennesker, og over tid tror vi at 

om vi klarer å etablere oss i Nordvest-Russland, kan vi gjøre bankforretninger mot russiske 

kunder. Der er et marked.» Næringslivsaktør, Tromsø. 

 

5.1.3 Kirkenes – langt foran nordområdesatsingen. 

 

I Kirkens mener både lokalpolitikere og næringsliv at en ligger foran regjeringen når det kommer til 

nordområdene. De etterlyser politisk handlekraft, tøffe beslutninger og fart i 

infrastrukturutbyggingen. Tilnærmingen til Russland er av praktisk karakter. Selv om næringslivet 

er småskala, har det kunnskap og erfaring. 

 

En har fokus på Kirkenes som brohode mot øst.  En har innholdet, men trenger bedre rammevilkår 

for grenseoverskridende samarbeid og infrastruktur. 

 

«Jeg tror det med å finne innhold selv, er en rett måte å se det på lenger sør, men her har vi 
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lenge hatt russisk bosetning og et næringsliv som har satset i Russland. Å finne innhold blir 

derfor ikke rett perspektiv for oss. Det har vi. Det vi venter på, er rammebetingelser. Folk 

her har tenkt lenge. Vi har jobbet østover lenge før regjeringens nordområdesatsing, og er 

på mange måter femten år fremfor i tankegang. Når du har tenkt på dette i femten år, har en 

fått analysert mye. Folk her er mer utålmodige enn jeg tror folk helt kan forstå i andre deler 

av landet. De fleste har et forhold til nord som et nytt fokus, mens vi som bor her, helst ville 

ha hatt alt gjort for fem år siden. I 1997 ble AS Sydvaranger nedlagt. Staten solgte aksjene i 

AS Sydvaranger til Sør-Varanger kommune, og det kom samtidig en stortingsproposisjon 

som bar med seg en satsing mot øst. Der ble det sagt at Sør-Varanger skulle være statens 

brohode mot Russland. Dette understreker mismatchen i tid mellom folks forventninger 

lokalt, og hva som konkret blir gjort i nordområdesatsingen. 

 Skal en få noe ut av oljen og gass, trengs helt konkrete beslutninger som sikrer at 

nordnorske bedrifter kommer inn i oljebransjen. En må bygge ut infrastrukturen, ikke i 

vanlig fart, en må få opp tempoet og sørge for at Norge får effekt av oljeutviklingen i 

Nordvest-Russland. En trenger tøffe politiske beslutninger. En har høye forventinger om at 

noe skal skje, og noe av det viktigste, er veier. Det går ikke an å si at fisken skal til det 

russiske markedet uten en vei som kan ta varestrømmen, og i forbindelse med 

statsbudsjettet, håper jeg det kommet et eget nordområdekapittel. Det må bare gjøres.»   

Lokalpolitiker, Kirkenes. 

 

Ett problem, som i mildere grad ble påpekt i Bodø og Tromsø, trekkes frem som en større 

bekymring i Kirkenes, er utfordringene knyttet til å skaffe nok arbeidskraft. Fly in, fly er også en 

effekt flere av informantene i Kirkenes påpeker. En får brakkebyer heller enn fast bosetning, og lave 

skatteinntekter fordi arbeidskraften bor andre steder.  

 

«Et annet perspektiv i nord, er gruvene. I Nord-Sverige, Nord-Finland, Nordvest-Russland 

og Nord-Norge står flere store gruveprosjekter på trappene. Gamle gruver gjenopnes, og 

nye starter opp som en følge av stigende verdensmarkedspriser på råstoff og mineraler, og 

med gruvene følger behov for flere tusen nye ansatte i nord. Båre norske og finske 

næringsfolk og politikere frykter at fly in- fly out effekten en har sett i Hammerfest, skal slå 

til også andre steder. At nordområdene ikke blir et sted der folk bor, men et sted der folk bare 

arbeider. Skattepengene tar de med seg hjem.» Lokalpolitiker, Kirkenes. 

 

Næringslivet får ikke drahjelp. 
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Kirkens' næringslivsledere føler, i likhet med Tromsø og Bodø, at de ikke får den drahjelpen de 

behøver fra sentralt hold for å lykkes som næringsliv lokalt og i møte med Russland som marked. 

Men fokuset på den manglende drahjelpen er langt sterkere i Kirkenes. Metaforisk kan den 

beskrives som en hund som sliter i et altfor stramt bånd. 

«Nordområdesatsingen er omtrent som om du gikk rett inn i en middelaldersk sverdkamp. Vi 

fekter i midten av en sverdkamp. Om det blir en suksess, gjenstår å se. Vi hoppet i stolen da 

vi så at nordområdene var førsteprioritet i Soria Moria, det er mye Gahr Støres fortjeneste. 

Som liten bedrift har vi møtt han to ganger og har et veldig bra inntrykk av han, men der 

stopper det som er konkret positivt. Vi har jobbet mye med Russland over lang. Vi ønsker en 

aktiv næringsutvikling i samarbeid med russerne, vi er få mennesker, og vi må fatte at om 

ikke vi står til tjeneste for russerne, så nytter det ikke.» 

Selv de minste smulene fra Shtokman-bordet vil være nok for Øst-Finnmark, og de 

som tror at vi er klare for den prosessen... De som bor her er ikke mer enn nok til å betjene 

smulene av utbyggingen. Ett av de største problemene vi vil få, er tilførsel av kvalifisert 

arbeidskraft. Vi merker kraftige problemer med å få tak i folk, gruveselskapet vil støvsuge 

markedet for folk. Når en skal opp med en større serviceenhet for offshorevirksomhet, vil 

problemene nok bli enda større, oljeselskapene må beordre folk opp her. Og skal folk opp 

her, trenger vi kulturelle tilbud. Det må ikke undervurderes. Det holder ikke å tilby 

leiligheter, en må ha det som skal til for at folk skal trives og ha livskvalitet. Vi må få penger 

til infrastruktur og kultur.» Næringslivsaktør, Kirkenes. 

 

 Keiserens klær. 

 

Noe som gjentas blant næringslivslederne i Kirkenes, er frykten for å bli hengende bakpå 

utviklingen i Nordvest-Russland.  

 

«Jeg har jobbet i det russiske markedet siden 1989. Det som er viktig, er at den utviklingen 

vi ser i Nordvest-Russland kommer til å endre de økonomiske nord for evig og alltid, og det 

er skremmende å se hvor lite offensive man er fra norsk side med sikte på å bli en del av 

utviklingen.»   

 Viken: «Er det politisk ukorrekt å kritisere nordområdesatsingen?» 

 «Nei. De første par åra holdt en kjeft, men etter tre år aner en ugler i mosen, så det 

er stor irritasjon i næringslivet over at festtalen ikke har forankringer i virkeligheten. Til og 

med i det politiske miljøet lokalt og regionalt er det flere stemmer som ytrer seg frustrert 
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over satsingen, jeg har hørt det fra flere erfarne Ap.-folk. Vi er i ferd med å bli totalt 

forbikjørt av Murmansk som har store prosjekter på gang: veier, havn, jernbaner og flyplass, 

hele infrastrukturen i Murmansk skal moderniseres så Murmansk kan bli en sentral havn i 

nord. Det skjer etter en helhetlig tenkning fra russiske myndigheter, men her mangler vi 

totalt en industriplan. I mellomtiden går toget, vi sliter med enkle basisting som elendig 

infrastruktur. Nasjonal transportplan er en tragedie, den har ingen nordområdesatsing, 

mens russerne kjører på over hele fjøla. Når de gjør ting, så gjør de det raskt. 

Næringslivsaktør, Kirkenes. 

 

En finner i Kirkenes igjen retorikken fra Bodø og Tromsø om nordområdesatsingen som tomme ord 

og uten innhold. En vet ikke hva som er planen og ikke hva en kan forvente seg.  

 

«Satsingen er litt som keiserens klær. Den merkes som en lang rekke ministerbesøk og 

stortingskomiteer som kommer for å lære. De drar til og med til Murmansk for å lære, og for 

å ha en dialog. For oss virker nordområdesatsingen mye som keiserens klær, den er per dags 

dato innholdsløs, en har ganske ingen plan, eller er ikke i nærheten av å ha en plan. Vi ser 

en økt interesse fra norsk næringsliv, men det er mer på tross av enn på grunn av, 

nordområdesatsingen til regjeringen. På tross av i den forstand at den kan påvirke aktørene 

til å vente og forvente at de skal få bistand. Det er ikke en eneste norsk bedrift som har fått 

backing gjennom nordområdestrategien, så om de skulle vente på at regjeringen skulle bistå 

økonomisk aktivt, ville de måtte vente til Shtokman er utbygd. Det er livsfarlig for en bedrift 

å basere seg på nordområdesatsingen. 

Ministerbesøkene er viktige med tanke på kunnskap. Når en ser hvor mye kunnskap 

en har om Palestina versus nordområdene. Problemet med besøkene er at de skaper 

forventninger om at noe vil skje, og så skjer det ikke noe. Da strategien ble lagt fram første 

gang, var det stor begeistring i Finnmark, at en beveget seg bort fra tilstandene under den 

kalde krigen, at Finnmark kun var sikkerhetspolitisk interessant, men at en også ville satse 

på menneskelige og økonomiske ressurser her. Satsingen ble bejublet, men nå ser vi at det er 

grunnleggende ingenting som har skjedd. Sånn sett kan du si at skuffelsen er stor. 

Frustrasjonen er stor i hele det norske næringslivet. Men vi er ikke naive, vi forventer ikke 

gavepakker i form av økonomiske tilskudd til egen virksomhet. Det handler ikke om det, men 

om rammebetingelser og fraværet av disse. Men det viktigste er den totale mangelen på 

infrastruktur. Næringslivsaktør, Kirkenes. 

 

Rambøll Storvik er et konsulentselskap som hjelper bedrifter som vil inn i Russland. De har merket 



59 

 

en økt pågang fra bedrifter som er interessert i Russland, og forventer at kurven vil bli svakte 

stigende fram til Shtokman-prosjektet blir mer konkret. 

 

«Da tror jeg kurven vil stige relativt bratt fordi mange bedrifter sitter på gjerdet. Ingen vil 

komme inn for tidlig, samtidig som ingen vil komme inn for sent. Og skal du inn i Russland, 

er direkte kontakt viktig. Du må være tilstede. Det sies at tre ting er viktige for en 

forretningsmann som vil lykkes i Russland: en god lege, en god prest og en god 

regnskapsfører. Russland er ikke en helt annen verden, bare et annet sted.» 

Næringslivsaktør, Kirkenes. 

 

Utfordring med grensekryssing for arbeidskraft. 

 

Det er vesentlige forskjeller i hvordan Kirkenes-basert næringsliv betrakter utfordringene knyttet til 

Russland, sammenlignet med Tromsø og Bodø. Mens Tromsø og Bodø-basert næringsliv befinner 

seg på research-stadiet, befinner det Kirkenes-baserte seg midt i en rekke praktiske problemer. Et av 

problemene som flere trekker frem, er mangelen på tilrettelegging for at arbeidskraften kan bevege 

seg lettvint over grensene. 

 

«I dag står en arbeidssøker fra Russland i samme kø som en fra Kongo. Vi må få det til å bli 

like lett å ha arbeidskraft fra Russland som fra EU. Det er for oss veldig naturlig å bruke 

arbeidskraft fra Russland. Cirka 80 av litt over 200 arbeidstakere hos Kimek er russere. Vi 

trenger personell som gjør at vi kan jobbe på begge sider av grensen. De må lære hvordan 

drive bedrift her og vi må lære å drive der. I dag er regelverket altfor tungvint. I dag kan en 

ikke dagpendle, det lar seg ikke gjøre i praksis. Om en må ha fire stempel i passet hver dag, 

går det ikke lang tid før en må til Moskva for å hente nytt pass. Det er langt fra Løvebakken 

til Kirkenes. 

 «Det er viktig for oss å kunne jobbe på begge sider av grensen. Vi er nabo til den 

regionen i Europa som vil ha den største utviklingen i de neste årene. Hovedtyngden av vekst 

vil komme på russisk side, og der må vi være å jobbe som russiske selskaper. Vi kan ikke sitte 

å vente på at russiske selskaper kommer hit. Bergensgroup kjøpte Kimek som del av sin 

satsing, og vi er deres spydspiss østover. Mange selskaper kjøper eiendom og bygger her. 

Det er langt fra Østlandet til Finnmark så det er viktig å ha lokale folk her. Det er for langt 

å fjernstyre en bedrift, og det er viktig at de som kommer hit ikke bare bygger selskap, men 

at de bygger samfunn også. Gjør en ikke det, bidrar ikke bedriften. Vi må ha mer 

arbeidskraft her. Får vi for mye pendlere, legger de ikke igjen skatt og vi får ikke inntekter. 
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Det er viktig ellers får en et samfunn med stor gjennomtrekk.» Næringslivsaktør, Kirkenes. 

 

I likhet med næringsliv i Bodø, peker næringslivet i Kirkenes på utfordringen med å få russere til 

Norge ettersom de da gjerne må ned i relativ lønn og levestandard. Men i Kirkenes blir dette 

oppfattet som en utfordring, ikke som en forklaring på manglende utveksling av arbeidskraft. 

 

«Vi har klart å få tak i russisk arbeidskraft til bedrifter i Russland, det er ikke lett, men vi 

har klart det, men Murmansk er ikke førsteprioritet for en godt utdannet russer. De vil til 

Moskva og St Petersburg, og du må betale like mye som i Norge relativt sett. Der er en 

kraftig lønnsvekst i Russland parallelt med økning i levestandard. En ser at mange russiske 

fagfolk ikke vil til Norge fordi de da må ned i levestandard. Regelverket for å få fagfolk fra 

Russland og hit kom to år for sent. Det er ikke så lett å få fagfolk hit nå som for to år siden.» 

Næringslivsaktør, Kirkenes. 

 

En internasjonal utenrikspolitisk satsing. 

 

Det er bare en informant som omtaler nordområdestrategien som en internasjonal utenrikspolitisk 

satsning. Han mener en kanskje har for høye forventninger til hva som kommer til å skje på det 

distriktspolitiske planet. 

 

«For meg er nordområdestrategien først og fremst en utenrikspolitisk strategi med fokus på 

Russland. For meg er ikke nordområdestrategi sauehold i Balsfjord. Kanskje har en lagt inn 

for store forventninger i strategien, den er ikke først og fremst distriktspolitikk, olje og gass 

er ingen solnedgangsindustri, det vil være aktivitet her de neste femti hundre åra, og det er 

den russiske siden som er interessant. I tillegg til den norske.» Offentlig aktør, Kirkenes. 

 

Han trekker frem kunnskapsmangelen i sør om nordområdene som et hinder for utvikling og 

satsing. Det er gjennomgående en sterk skepsis mot sør blant alle informantene. Holdninger og 

kunnskapsmangel i sør blir ansett å være et problem for nordområdene. 

 

«Det er stort kunnskapshull i sør fordi de har hatt romantikken med Nansen og Amundsen, 

men det er den russiske dimensjonen som er viktigst. Hadde dette vært finske områder, 

hadde det vært en satans aktivitet her: alt fra gruvedrift til julenisser, mens her har det vært 

skigåing. Norsk nordområdepolitikk har hatt og har en romantisk tilnærming. Internasjonale 

kjendiser på Svalbard er tingen. Journalister kan ikke noe om nordområdene, ingen historie, 
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ingenting. Kunnskapen om Nordvest-Russland er begrenset. 

 Jeg er lei av Finnmarkspakker med overføringer, og håper det er slutt for evig og 

alltid. Det er ødeleggende for selvrespekten til folk. Jeg tenker først og fremst på 

skattepakker, fiskeristøtte, øremerka tiltak. Barentssamarbeidet er det viktigste som har 

skjedd utenrikspolitisk etter NATO, viktigere enn Oslo-prosessen. Det viktigste er å 

normalisere forholdene på grensa, en må få bort visum og innføre grenseboerbevis. Vi har 

kjempekompliserte grenseforhold, det krever kunnskap om Russland, og vi har ikke nok 

kunnskap. Spesielt skorter det på kunnskap hos sentralmakta. Det er ikke mange år siden 

fremtredende folk sa at Russland ikke vil bli noen viktig samarbeidspartner for Norge, men 

om vi gjør ting riktig kan vi få et omfattende samarbeid med Russland. 

 Norge kan kanskje være interessant for Russisk næringsliv på sikt, men det må være 

relevant, og det som er interessant er offshore og logistikk. Det er ikke unaturlig at russerne 

kan være deleiere i norske felt. Russiske turister er en annen faktor, de er big spenders og 

bruker tre ganger så mye som en tysk turist viser en finsk undersøkelse. Er de den viktigste 

turistgruppen i Europa? De har stor behov for å komme seg ut.» Offentlig aktør, Kirkenes. 

 

 

5.2 Finland 

 

Problemstillingene som nevnes i den nordområdedefinerte delen av Finland er i stor grad de samme 

som en møter i norske nordområder. Det er vanskelig å få tak i arbeidskraft, infrastrukturen er dårlig 

og det er for lite satsing i nord fra sentrale myndigheters side. Det er heller ikke tilrettelagt for 

næringslivssamarbeid på tvers av grenser i nordområdene. Mangler infrastruktur på tvers er en av 

forklaringene som oppgis. En annen er manglende etterspørsel etter varer og tjenester. Det finnes 

ikke noe naturlig utviklet marked og næringslivssamarbeid mellom norske og finske nordområder. 

En har nok å gjøre på hjemmebane, næringslivet er småskala og det mangler kapasiteten som kreves 

om en skal gå inn i et naboland. Kunnskapen om Russland fins, men næringslivet er skeptiske. 

 

5.2.1 Rovaniemi – nord ikke viktig i Finland. 

 

Fokuset er i sør, og samhandling med Russland skjer mellom Helsinki og St Petersburg-Moskva 

området. En forsøker å øke fokuset mot nord og Nordvest-Russland, men nord er ikke et naturlig 

fokuspunkt for finsk næringsliv.  
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«Nord er ikke så viktig i Finland, dessverre. Vi skulle også ønske oss en nordområdestrategi 

her i Finland, jobbet hardt for dette i 2003, men lyktes ikke. Senere har vi hatt mer suksess 

og vi ser et sterkere engasjement i nord fra finsk side. 

 Vi har en litt annen situasjon her i Finland. St. Petersburg er nær, store finske 

selskaper er fokusert mot Moskva, St. Petersburg og Baltikum. Derfor er det vanskelig å 

pushe nordområdepolitikk i Finland. Vi må jobbe hard fordi sør-Finland er interessert i mer 

sørlige markeder. Men nå går det i rett retning.» Offentlig aktør, Rovaniemi. 

 

Når nye gruver åpner i finske nord, vil det bli store utfordringer knyttet til å skaffe nok arbeidskraft. 

I likhet med Kirkenes fryktes en fly-in fly-out-effekt.  

 

Viken: «Finnes det samarbeid mellom næringslivspartnere i de nordiske nordområdene?» 

 «Turisme er en sektor med mer og mer samarbeid i Barentsregionen. Men vi har 

veldig små selskaper her. Det finnes ikke tilstrekkelig med arbeidskraft i regionen. Dette 

fører til lite arbeidskraftforflytting over grensene. Vi har ikke mye folk her i nord. 

Arbeidsledigheten i Finland er høy, over ti prosent, men folk vil ikke flytte nordover. Vi har 

til og med problemer med å få tak i nok folk i turistsesongen. Derfor må vi akseptere at 

arbeidskraft flyttes hit fra andre deler av verden. Vi åpner to gruver i nord og trenger 

omtrent tusen ansatte. Da må vi nok leie arbeidskraft fra Polen, kanskje Russland og 

Ukraina. Men russerne trenger de folkene de har. Det gjør også resten av Barentsregionen.»  

Offentlig aktør, Rovaniemi. 

  

I likhet med i norske nordområder, og også som vi skal se, svenske, er nordfinsk næringsliv 

småskala. De fleste har ikke kapasiteten som kreves for grenseoverskridende samarbeid. Ett annet 

moment som trekkes frem, er Finlands historie med Russland. Dette hører vi ikke noe om blant de 

norske informantene. 

 

«Små selskaper risikerer at de må være sammen med større selskaper eller være 

underleverandører om de skal inn i Russland. De gjør business med andre finske selskaper, 

ikke russiske. Flere små selskap må jobbe i lag, så små selskaper ikke trenger ta store 

risikoer. Utenlandsk business er vanskelig. Det krever kunnskap. Det er lettere å jobbe 

innenlands. Men finske selskaper er mer og mer interesserte i Russland, med mindre de alt 

har nok å gjøre. Problemet er at vi ikke har knowhow i offshore. Vi er mer interessert i det 

som skjer på land i Murmansk, utbygging og servicebehov.  

 Vi har en sterk historie med Russland og etter krigen et tett samarbeid med Sovjet, nå 
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med Russland gjennom EU. Politisk har vi stor avstand til Russland. Russland var en av 

årsakene til at Finland ble med i EU, forhandlinger med Russland er storpolitikk og 

avstanden til Russland har blitt større etter at Finland ble EU-medlem.  

 For tre til fem år siden ville en sentralt legge ned jernbanen her i nord, men nå har 

en planer om å bygge mer og elektrifisere. Der finnes tre årsaker til dette: gruveindustrien, 

turisme og jernbane til Murmansk.» Offentlig aktør, Rovaniemi. 

 

Vil få næringslivet interessert i Murmansk. 

 

Chamber of Commerce administrerer EU-prosjekter rettet mot Murmansk, og viser filmen Success 

in the High North som viser anleggsarbeid og utbygging i Murmansk by. De jobber med å få 

næringslivet interessert i det som skjer i Nordvest-Russland. 

 

 «Situasjonen vil bli den samme som i Norge på grunn av nye gruver. Prisen på metall går 

 opp. Prisen på mat går opp. Vi produserer metall og kunstgjødsel. Fremtiden ser bra ut, 

 men vi har en utfordring: folk flytter sørover og vi har 5 000 nye jobber de neste fem årene. 

 Hvordan få folk? Russland er en viktig handelspartner for Finland men det meste av 

 handelen er i sør.» Offentlig aktør, Rovaniemi. 

 

 «Nå skal vi lage vår egen nordområdestrategi her i Lappland. Vi vil lage den samme 

 strategien som Norge. (...) Vi skal ikke vente på Helsingfors, men gjøre det selv. (...) 

 Helsingfors vet at Lappland vet best». Offentlig aktør, Rovaniemi. 

 

Næringslivssamarbeid mellom finsk næringsliv og Murmansk kommer ikke av seg selv. Det krever 

EU-støtte og informasjonsarbeid. 

 

«Alle prosjekter mellom Lapland og Murmansk er igangsatt gjennom EU-prosjekter. Da 

Russland finansielt kollapset på nittitallet, kom finske selskaper tilbake. De tapte penger og 

de glemte Russland. De har vært en stille periode fra 1996, og i denne perioden har vi holdt 

oppe aktiviteten gjennom EU-finansierte prosjekter. Blant annet dro vi til Murmansk med 

tretti selskaper fra nord-Finland. I Murmansk gjorde vi pr-jobb for de finske selskapene. Vi 

føler at norske selskaper har mer penger og tar større risikoer i Russland. Finske selskaper 

her i nord er så små. De er veldig forsiktige. Vi forsøker å skape nettverk for selskapene.  

 Vi føler det er på tide å møte det russiske markedet, men det avhenger av de finske 

selskapene. Mange har det så travelt i EU og Finland at de har ikke tid til å ekspandere til 
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Murmansk. Offentlig aktør, Rovaniemi. 

 

Ingen naturlig etterspørsel eller næringslivssamarbeid i nordområdene. 

 

«Markedet er ikke utviklet mellom Norge, Sverige, Finland og Russland. Vi har mye kontakt 

med Russland, men ingen real business. Goodwill fra politikere kan ikke transformeres til 

business uten etterspørsel. Og infrastrukturen her er virkelig en utfordring. Nord vil ikke 

utvikle seg uten infrastruktur. Om jeg skal til Tromsø, må jeg fly Rovaniemi-Helsinki-Oslo-

Tromsø. Alle de nordiske landene er hovedstedsfokusert. Det trengs mer infrastruktur på 

tvers.» Næringslivsaktør, Rovaniemi. 

 

Selv har han et selskap med 150 ansatte ingeniører og jobber i Russland, Ukraina, Finland og 

Sverige. Han peker på at finske bedrifter ikke har noe behov for å dra til Murmansk. De har nok å 

gjøre. Dessuten er de små. 

 

«Slik ser jeg det.. Jeg synes det er flott at det snakkes, men pengene går for det meste til å 

organisere seminarer mellom russisk lokaladministrasjon og finsk. Og grensen har fungert 

bra her. Det er mye trafikk og grensefolk møtes. På dette nivået fungerer kontakten, men der 

er et stort men: om der er ingen kunder er der ingen business, og der er ingen business. Det 

er mye mindre kontakt enn folk vil tenke fordi russerne har få produkter å tilby oss.  

 Alle i sør sier Murmansk, men Murmansk er her oppe (han peker) og per dags dato 

jobber vi alle andre steder enn i Murmansk. Problemet i Russland er byråkrati og mangel på 

kompetente folk med rett utdanning og erfaring. Konsulentselskaper sier selvfølgelig at det 

er vanskelig å gå inn i Russland, men de sier det for å selge sine tjenester. Det er like 

vanskelig å gå inn i Norge som i Russland. Russland har store ressurser i nord, men det vil 

ikke endre Lappland. 

 Finsk business i Russland er småskala og små selskaper. Seriøse store finske 

selskaper har ikke rusha til nord fordi de gjør det bra der de er. Det er lettere å gjøre 

business i Moskva og St. Petersburg. Nord-Russland har lite å tilby. Mindre penger. Det er 

ikke mange selskaper her som gjør business med Russland.» Næringslivsaktør, Rovaniemi. 

 

5.2.2 Oulo – arbeidskraft og infrastruktur mangler. 

 

Næringslivsaktører i Oulo i Bottenviken sier mye av det samme som i Rovaniemi. Det kan virke 

som om interessen for Murmansk i stor grad er et norsk fenomen. 
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 «Situasjonen for finske selskaper er så bra i Finland at selskap ser ikke poenget med å gå til 

 Russland og ta risken der. Vi gjør så bra business her, hvorfor skal vi til Russland? sier de. 

 De husker sammenbruddet i russisk økonomi i 1998.» Offentlig aktør, Oulo. 

 

Om at en i finske Lappland lager sin egen lokale nordområdestrategi, sier han: 

 

 «Fokus har fra starten av vært å øve innflytelse på finske styresmakter og EU. Få 

 styresmaktene i Finland til å endre holdning til nord. Vi ser at de har vært veldig passive til 

 Barentsregionen, men det har endret seg. Ministre har vært i Kirkenes og Murmansk, og 

 skal til Arkhangelsk, og vi ønsker å påskynde prosessen med strategien». Offentlig aktør, 

 Oulo. 

 

Om arbeidskraft og utvikling i nord nevnes også her frykten for fly-in fly-out-effekten. Folk vil ikke 

nordover. 

 

«Jeg er redd for at fly in, fly out blir et problem her. Det er slik olje, gass og gruveindustrien 

er. En trenger folk når en bygger, men når en er ferdig trenger en bare folk til å drive 

fabrikken. Da blir det ingen skatteinntekter her. Når de store gruvene starter, må en alt nå 

begynne å tenke på hva som skjer når de stenger. Om en bygger hus og infrastruktur... 

hvordan vil en få pengene tilbake når de stenger etter en tjueårsperiode? Vil det lønne seg? 

Skal selskapene ta sosialt ansvar? En må fly inn arbeidskraft fra sør-Finland for 

turistsesongen.» 

 Viken: «Hvordan få folk til å bli?» 

 «Kjæreste er det sikreste.» Offentlig aktør, Oulo. 

 

Trenger tversgående infrastruktur for å utvikle næringslivssamarbeid over grensene. 

 

I likhet med næringslivsledere i Rovaniemi, påpeker næringslivsledere i Oulo manglende 

infrastruktur på tvers som en utfordring og et hinder for næringslivssamarbeid i nordområdene.  

Norske selskaper søker ikke kontakt med finske, og omvendt og bedriftene anser seg være for små 

for Russland. 

 

Viken: «Har dere samarbeid med norske selskaper? 

 «Vi tror norske selskaper i fremtiden kan bli viktigere. Det er nødvendig med 



66 

 

samarbeid mellom norske og finske selskaper. Så langt har det vært et kulturelt samarbeid 

på Nordkalotten, vet ikke hvor mye det har hjelp næringslivet. En snakker om at en skal 

støtte industri... om en får en nordområdestrategi, kanskje vi kan få infrastruktur på tvers? 

Men vi som selskap er ikke så opptatt av strategier. Gode jernbaner til Murmansk hadde 

vært veldig viktig. Det viktigste for oss er gode transportforbindelser, for å betre forholdene 

i nord.» Næringslivsaktør, Oulo. 

 

«Russerne vil ikke forhandle med små selskaper. Strategien vår er å se ut som et stort 

selskap. I det store spillet om olje og gass har vi ingenting å gjøre.» 

 Viken: «Trenger dere et nordområdefokus?» 

 «For politikerne. De vet ingenting.» 

 Viken: «Hva kunne bli resultatet av en nordområdestrategi?» 

 «At EU sender mer penger hit, investerer i transport, nye veier, jernbane og logistikk 

så vi kan frakte varer til Barentsmarkedet. Vi trenger penger til å utvikle nordfinsk 

næringsliv.» 

 Viken: «Hva med samarbeid med Norge?» 

 «Til nå har ikke norske bedrifter vært noe flinke til å søke kontakt med finske 

selskaper.» Næringslivsaktør, Oulo. 

 

«Her er bedriftene små. Det er vanskelig nok å dra til Sverige. Finsk næringsliv er 

interessert i St. Petersburg. Det finnes markedspotensial i Nordvest-Russland, men vi må 

starte fra skratsj.» Næringslivsaktør, Oulo. 

 

5.3 Sverige 

 

Utfordringene er i stor grad de samme som i Finland, men interessen for Russland lavere.  

 

5.3.1 Luleå – dårlig infrastruktur og fokus på hjemmebane. 

 

Informantene fra næringslivet i Luleå og Umeå deler erfaringer med næringslivslederne i nord-

Finland. En har nok å gjøre på hjemmebane. En trenger ikke gå over grensene etter jobb. Det finnes 

ikke noe naturlig marked for grenseoverskridende næringslivssamarbeid. 

 

«Norrbotten er i dag det mest ekspansive fylket i Sverige. Store prosjekter pågår og 
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planeres. Ikea har etablert seg i Harparanda. Vi har koppergruver og det har blitt investert 

30 milliarder i nytt pelletsverk. Men vi har problemer med å finne kompetansearbeidskraft i 

hele Barentsregionen. Vi har en felles utfordring i å rekruttere. En ser den utviklingen en har 

hatt i Norrbotten siste årene... med store investeringer. Bedriftene har hatt mer enn nok med 

å levere til lokale investeringer, og når de har mer enn nok å gjøre på hjemmemarkedet så er 

det ikke så fristende å gå inn i et så usikkert marked som Russland. Vi er ikke så interessert. 

Vi har fullt ut med å utvikle vårt eget fylke. Og våre små bedrifter trenger støtte fra offentlig 

sektor. Selskapene i Barentsregionen må samarbeide, hver for seg er de for små. En er 

avhengig av at det legges til rette for samarbeid via prosjekter.  

Bedriftene ser hvilke krav som stilles til de i det norske markedet. Om de skal inn i Russland 

er man litt forsiktig når en ser hvor hardt det har vært å jobbe seg inn på det norske 

markedet.» Offentlig aktør, Luleå. 

 

Interessen for Russland er ikke rettet mot Murmansk, men er på samme måte som i Finland rettet 

mot St Petersburg-Moskva området og tversgående infrastruktur mangler. 

 

 «Generelt tror jeg ikke svenske bedrifter er interesserte i Nordvest-Russland. Vi er historisk 

 interessert i Baltikum og St. Petersburg.  

  Vi har store utfordringer med infrastruktur. En må jobbe hardt for å få gjennomslag i 

 EU og i våre egne stater, for eksempel for basic ting som kommunikasjon på tvers. Skal en 

 til Tromsø må en ta fly via Stockholm- Oslo. Tverrforbindelser er utrolig viktig.» Offentlig 

 aktør, Luleå. 

 

Selskapene er for svake for Russland.  

 

Offentlig støtte må, som i nord-Finland, i de fleste tilfeller til for at en liten bedrift skal gå inn i 

Russland. Etterpå må de holdes i live med støtteordninger og oppfølging. 

 

«De svenske selskapene i Murmansk er så svake at de dør om de ikke får hjelp fra EU-

finansierte prosjekt. Det går til helsike for de fleste. Og Russland syns at Sverige er 

ubetydelig. De vil samarbeide med engelskmenn, franskmenn og amerikanere. Vi har små 

selskaper her i Norrbotten. Store selskaper her i Norrbotten er ikke interessert i Nordvest-

Russland. Det er vanskelig der og avstandene er store. Det er 85 mil fra Luleå til Murmansk 

og selskapene på Kolahalvøya har mange hundretusen ansatte. Dessuten er det 

høykonjunktur her i Norrbotten. Det er en av årsakene til at vi ikke går inn i Russland: vi 
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har det bra. 

 Det er lite samarbeid mellom selskaper i Norrbotten, finske og norske. Ingen direkte 

samarbeid utenom prosjekter. Vi har ikke funnet samarbeidsformer. Det finnes interesse, vi 

rigger hele tiden prosjekter, men det har ikke gitt konkrete resultater. Vi kjører parallelt, men 

jeg savner at vi jobber i lag. Samarbeid kreves fordi det trengs kjempestore investeringer å 

jobbe over nasjonalgrensene med store prosjekter: jernbaneutbygging, veinettet, havner...» 

Næringslivsaktør, Luleå. 

 

5.3.2 Umeå – liten kunnskap. 

 

I Umeå var det vanskelig å finne selskaper med grensekryssende samarbeid eller interesser for 

Russland, men felles med informanter i Finland og Luleå, oppgir en at interessen er rettet mot St. 

Petersburg-Moskva området.  

 

«De fleste selskaper som skal gjøre handel i Russland, gjør det i St Petersburg og Moskva-

området. Västerbotten har vel hatt mer fokus på Karelen, Norrbotten på Murmansk. Det har 

vært vanskelig å få til handel med private bedrifter i Karelen. De har vært interessert i 

handel, men kan ikke betale. Vi har noen skogselskaper her. De sier det er et utrolig 

interessant marked i Russland, men enn så lenge kan de ikke satse der borte fordi det er så 

dårlig infrastruktur: veier og banker. Mange har blitt lurt. De er usikre på hvordan de skal 

gjøre det der borte.» Offentlig aktør, Umeå. 
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6 Analyse – en ikke-eksisterende region. 

 

Fra regjeringshold pekes nordområdene ut som en naturlig region. «Erkjennelsen av nordområdenes 

betydning for landet som helhet er økende. Nye politiske arbeidsformer avtegner seg. Bærekraftig 

utvikling i nord er ikke bare en viktig distriktspolitisk målsetting, det er av strategisk betydning for 

oss alle» (Utenriksdepartementet 2006:5). Nordområdene fremstilles som en naturlig satsing som 

følge av en naturlig utvikling. 

 

Regionsbygging i nordområdene står i sentrum for denne analysen. Det sentrale spørsmålet i del en 

av min analyse er her hvordan og hvorvidt lokalpolitikere og lokalt næringsliv i de norske, svenske 

og finske nordområdene oppfatter en naturlig tilhørighet til regionen. Regionsbyggeren i denne 

analysen er den norske regjeringen. Det er regjeringen som har lansert nordområdene som en 

politisk region og utenrikspolitisk satsingsområde. Regionen de bygger er grenseoverskridende. 

Mine informanter er hentet fra norske, svenske og finske nordområder og kan dermed si oss noe om 

regionstilhørighet og regionens funksjonalitet ikke bare i Norge, men også i Sverige og Finland. 

Som tidligere nevnt, i kapittel en, har jeg et noe bredere perspektiv på norsk enn på svensk og finsk 

nordområdepolitikk, og de to sistnevnte brukes hovedsakelig for å sette norsk nordområdepolitikk 

inn i en kontekst, og få frem særegenhetene på norsk side. 

 

Analysen er delt opp i tre deler. I del en, belyser jeg hvorvidt informantene føler tilhørighet til den 

regjeringslanserte nordområderegionen. I mitt materiale kommer det tydelig frem at det er 

misforhold mellom politiske beskrivelser og lokale perspektiver, altså mellom beskrivelsene av 

nordområdene som region presentert fra regjeringshold, og beskrivelsene av samme region 

presentert av lokalpolitikere og lokale næringslivsledere i de norske, svenske og finske 

nordområdene. Disse to perspektivene settes i denne analysen opp mot hverandre, og jeg forsøker å 

få fem hva som fører til at spriket mellom overordnet historie fortalt av regionsbyggerne 

(regjeringen) i stor grad avviker fra historien som fortelles fra et lokalt perspektiv (informantene).  

 

Del to tar for seg lokale persepsjoner av regionen som en funksjonell region sett fra et lokalt 

perspektiv. Her kommer det frem at informantene oppfatter nordområdene som lite funksjonell og 

ikke tilrettelagt som en fungerende region for samhandling og næringsliv. Del tre oppsummerer 

hovedfunn. Jeg finner en stor og påfallende mismatch mellom regjeringens fortelling om 

nordområdene som region, og hvordan regionen som praktisk fungerende enhet, og som 
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identitetsregion, oppfattes lokalt i nordområdene. Mismatchen finner en både når det kommer til 

hvorvidt en definerer seg innenfor nordområdene, til hvorvidt en oppfatter at regionen i det hele tatt 

eksisterer. Det er rundt denne mismatchen jeg bygger min analyse.  

 

Teorien rundt regioner skisserer opp hvordan politiske aktører skaper, og bidrar til å spre historien 

om en region. Neumann (1994:5) peker på at enhver regionsbygger ønsker at en region skal fremstå 

så naturlig som mulig. Regionsbyggere er politiske aktører som en del av et politisk prosjekt skaper 

en geografisk identitet for en region, og i sin tur bidrar til og spre og kjentgjøre denne identiteten. 

Jeg legger som premiss for denne analysen at nordområdene er en fra regjeringshold politisk lansert 

og definert region. 

 

Det er som sagt den norske regjeringen som er regionsbyggerne i denne analysen. Regionen de 

bygger er den grenseoverskridende regionen nordområdene.
26

 Regjeringen representerer det 

overordnede politiske perspektivet på nordområdene, mine informanter det lokale. 

 

Det er lett å se at regjeringen opptrer som det Neumann (1994) kaller «regionsbyggere» når en ser 

på relanseringen av Nordområdene. Regjeringen har satt ned flere ekspertutvalg og lansert en 

nordområdestrategi som de bygger stein på stein ved å utforme en sammenhengende rekke 

stortingsmeldinger som trekker opp norsk nordområdepolitikk. Representanter fra regjeringen 

holder lanseringstaler og en har etablert en egen Nordområdeportal.
27

 Fra å være et begrep som ga 

assosiasjoner til kald krig og konflikt (Hønneland 2010:16), har nordområdene blitt transformert til 

å bli regjeringens viktigste utenrikspolitiske satsning, et positivt begrep der overordnet 

målsetningen for regjeringens politikk er å skape en bærekraftig vekst og utvikling i Nordområdene 

(Utenriksdepartementet 2006:7). 

 

6.1 Tilhørighet og identitet i nordområdene. 

 

En hovedobservasjon i mitt empiriske materiale er at nordområdene fra regjeringshold presenteres 

som en naturlig og naturlig grenseoverskridende region, mens det blant mine informanter (bortsett 

fra de i Kirkenes) ikke finnes noen naturlig tilhørighet til nordområdene som grenseoverskridende 

region. 

                                                 
26 I politisk forstand defineres nordområdene som de administrative enhetene i Norge, Sverige, Finland og Russland 

som inngår i Barentssamarbeidet. Videre omfatter nordområdepolikken det nordiske samarbeidet, forholdet til USA 

og Canada gjennom Arktisk Råd og EU gjennom Den nordlige dimensjonen (Hønneland 2008: 35). Forholdet til 

USA, Canada og EU er ikke tatt med i denne oppgaven. 

27 http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/kampanjer/nordomradeportalen.html?id=450629 



71 

 

 

I Bodø finner man det jeg vil omtale som en svak tilhørighet til nordområdene. Lokalt leter en etter 

sin plass i narrative, men har ikke funnet den. 

 

 «Når vi snakker om nordområdene, gjør vi det fordi det er politisk korrekt og fordi det har 

 innhold. Vi leter etter områder som vi føler passer inn i en sånn nordområdetenkning. Vi 

 prøver å tilpasse oss nordområdefokuset.» Lokalpolitiker, Bodø. 

 

Det er uansett viktig å delta fordi det kan være noe å hente i nordområdesatsingen for Bodø. 

 

 «Det er et satsingsområde så det er viktig å definere seg selv som det. Vi må være med på 

 leken om det er den banen det skal lekes på». Lokalpolitiker, Bodø. 

 

Bodøs tilhørighet til nordområdene kommer ikke naturlig. Den er påført utenfra. Også andre i nord 

har problemer med å se på Bodø og Nordland som en del av nordområdene. 

 

 «I begynnelsen var nordområdene veldig Finnmark. Punkt en for oss har vært å være en del 

 av nordområdesatsingen, være vaktbikkjer for at Nordland skulle være en del av tenkningen 

 og problemstillingen som ble diskutert». Lokalpolitiker, Bodø. 

 

Lokalt i Bodø uttrykker man usikkerhet rundt hva nordområdefokuset innebærer. I tillegg til å lete 

etter sin plass i narrative om nordområdene, leter en også etter innhold i den regionale satsingen. 

Det spekuleres i alt fra ressursutnyttelse til forsvarspolitikk og russerhat. 

 

 «Nordområdene er politisk korrekt, ingen vet hva de snakker rom når de snakker om 

 nordområdesatsing.» Lokalpolitiker, Bodø. 

 

 «Vi (Bodø-politikerne) snakker jevnlig om hva vi skal legge i nordområdepolitikk». 

 Lokalpolitiker, Bodø.  

 

Det er vanskelig å trekke noen annen slutning enn at lokalpolitikere i Bodø føler strategien er påført 

dem utenfra, eller ovenfra og ned. Nordområderegionen som blir presentert for dem utgjør tomme 

ord og retorikk. Dette gir på samme tid inntrykk av en ikke-eksisterende regionstilhørighet for 

Bodøs lokalpolitiker sin del. De har fått noe de ikke har bedt om og heller ikke gir inntrykk av å 

ønsket seg: en nordområdesatsing til en by som definerer seg sørover.  
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«Nordland har en mer sydvendt industri og eksporterer til Europa». Næringslivsaktør, 

Bodø. 

 

På samme tid føler de stor avstand til sentrum, eller sør. En bemerkning som her kan legges inn, er 

at mange av informantene mine er søringer. De har flyttet nordover som voksne, men adoptert 

retorikken fra nord mot sør. Rokkan et al. skriver om «geographic space» og «membership space»: 

søringer som har flyttet nordover adopterer retorikken og kritikken mot sør. En blir medlem av 

samfunnet i nord, og tar til seg en ny identitet. Dette sier en av dem: 

 

 «Mange får følelsen av at det er veldig mye ord som hører til i festtaler og programmer, og 

 så blir  en litt i tvil om hva det kommer ned til. (...) Jeg tror ikke folk har så stor tro på ord 

 fra sør.» Lokalpolitiker, Bodø. 

 

Nord mot sør. 

 

Informantene i Bodø kontrasterer seg mot sør, men har ingen felles regional identitet som 

«nordområder». Identiteten som beboer i nord er i stor grad basert på avstanden til sør. I Bodø 

identifiserer en seg ikke som del av en nordområderegion, derimot i kontrast til sør. Hønneland 

(1998:286) peker på at en felles identitet krever en identitet å kontrastere seg mot, å se seg selv i 

motsetning til. Identiteten er relasjonell og formes ved at et kollektiv avgrenser seg fra andre 

kollektiver (Eriksen og Neumann 2011:7). Dette finner en tydelig igjen blant de norske 

informantene i denne oppgaven, men ikke blant de svenske og finske. De svenske og finske 

informantene definerer seg i mye mindre grad i motsetning til sør. 

  

Blant informantene i finske og svenske nordområder finner man en forståelse av at nord ikke er et 

interessant område å satse på. Der finnes det en forståelse av at det meste av aktiviteten foregår i 

sør. Dette kommer jeg tilbake til noe senere i del en. Denne forståelsen finner man ikke igjen blant 

informantene i Nord-Norge. De refser sør som kompetanseløse, langt borte og som en fare for 

overstyring. «Sør» er ute etter ressursene i nord, kan lite eller ingenting om landsdelen og snakker i 

store ord uten innhold. 

 

 «Jeg føler makten ligger i sør, og vi må hente den nordover. (...) Det er ingenting i 

 nordområdesatsingen for Bodø sin del, spør du meg». Lokalpolitiker, Bodø.  

 



73 

 

 «Alle partier i Tromsø er opptatt av nordområdesatsingen, vi vil ha innflytelse. Det er ikke 

 bare politikerne i Oslo som skal bestemme for oss.» Lokalpolitiker, Tromsø. 

 

En kan tolke skepsisen på flere måter. Nordområdesatsingen er påført utenfra, den mangler lokal 

forankring. Den kommer «fra sør», «fra Oslo», altså fra regjeringshold og sentrum. Presentasjonen 

av regionen som er lansert i nordområdesatsingen disharmonerer så sterkt med hvordan 

informantene selv definerer sin regionstilhørighet og sin situasjon, at det ikke oppfattes som 

troverdig. En får problemer med å tro på «store ord fra sør». Dette samsvarer med Neumann 

(1994:59): regioner er skrevet og snakket fram til eksistens fra et overordnet, politisk perspektiv. 

Når en undersøker hvorvidt regionen har betydning i praksis for de som bor der, viser det seg at de 

ikke eksisterer. 

  

Mismatchen mellom sentralmaktas tilnærming til nordområdene som region, og lokale informanters 

oppfatning av regionen kan utdypes ved bruk av Rokkans teorier om motstanden mot sentral 

autoritet (Rokkan 2003:112). Den territorielle opposisjonen er tydelig i materialet som her 

foreligger, og virker være en sterkere identitetsfaktor enn tilhørigheten til nordområdene. 

Motstanden mot, eller skepsisen til, sentral autoritet, er en gjennomgående grunnfortelling i 

materialet som her er presentert. Den eksisterer i like stor grad både i Bodø, Tromsø og Kirkenes. 

 

Den hierarkiske gjensidige avhengigheten Rokkan (1987) beskriver mellom sentrum og tilhørende 

territorier, finner en igjen i mitt materiale langs to motsatte dimensjoner: den ene er at en blir 

overstyrt fra sør. Dette er ikke ønskelig. 

 

«Det en kan risikere er at Nord-Norge står ribbet tilbake etter en periode med intensiv 

oljeleting er voldtatt og står ribba tilbake samtidig som en har lagt øvrige næringer i grus». 

Næringslivsaktør, Tromsø. 

 

Den andre er at sør har ansvaret for utviklingen, men ikke tar den. 

 

«Nå er spørsmålet: hvorfor gjør en ikke mer sentralt?» Næringslivsaktør, Bodø. 

 

Kritikken og mistilliten mot sør er såpass gjennomgående i mitt materiale er det vanskelig å omgå 

den i analysen. Det er fortellingen om, eller oppfatningen av, å være langt borte fra sentrum, og ikke 

få tilgang til de ressurser og investeringer en behøver, de forteller. En oppfatter seg som overstyrt 

fra sør på samme tid som en avhenger av at sør tar styringen. «Informantene gir et inntrykk av at de 
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føler at de «sitter i klisteret» – de er i et både ønsket og ikke ønsket avhengighetsforhold til sør. 

 

Det virker som om historien om selvoppfattelsen av å sitte i «klisteret» har satt sitt preg på 

selvoppfattelsen i så stor grad at dette er bestemmende for hvordan en umiddelbart ser på 

nordområdesatsingen: med skepsis. Historien de ikke vil ha om seg selv, er historien de selv 

forteller: om å være overkjørt. Det å streve etter andres annerkjennelse er også en del av 

identitetsarbeidet (Eriksen og Neumann 2011:7). 

 

 «Sørpå har de et stakkarslig bilde av Nord-Norge. En veksling mellom det stakkarslige og 

det litt eksotiske.» Lokalpolitiker, Bodø.  

 

Dette står i sterk kontrast til nasjonale politiske dokumenter der nordområdene defineres som 

Norges viktigste strategiske satsning i årene som kommer (Utenriksdepartementet 2006:7).  

 

Det kan tidvis være vanskelig å forklare og forstå hva det er som fører til den lokale retorikken 

rundt nordområdesatsingen. Selle (2010:358) trekker frem det han omtaler som «den tilslørende 

nord-sør tankegangen», som han mener hindrer et skifte av fokus: «Det kan vere at den mykje nytta 

– og eg har vel også etter kvart fått inntrykk av djupt følte – analogien nord vs. sør kanskje er med 

på å forklara manglande analyse av maktforhold. Går det gale, veit ein jo i nord kven som har 

skulda, «eksterne» aktørar i sør» (Selle 2010:358). 

 

Det levnes liten tvil, basert på mitt innsamlede informantmateriale, om at nord-sør analogien sitter 

dypt. Selle peker videre på at en ved å binde seg til skillet mellom sør og nord hemmer nødvendig 

konkretisering. Dette kan jeg slutte meg til. Det er vanskelig å skille ut hva som faktisk er en lokal 

definering av regionen, og hva som skyldes at en går på retorisk autopilot: sør er skurken uansett, 

sør er ansvarlig og sør er det en definerer seg i motsetning til. En får inntrykk av at en lokalt er mer 

frustrert enn fornøyd over nordområdesatsingen. Eventuelt skyldes frustrasjonen at nordområdene 

er definert utenfra, fra sentralmakten. Nordområdene er påført «fra sør». Og siden det er «sør» en 

definerer seg i motsetning til, blir en «ytre påført region» enda vanskeligere å tro på. Det blir et 

krasj når den som en definerer seg i motsetning til, også er den som definerer en selv. 

 

Retorikken går også igjen når en snakker om distriktsutvikling i nord. Professor ved Universitetet i 

Tromsø, Kjell Arne Rørvik (2010) påpekte i sitt innlegg på Dyrøyseminaret
28

 at vi i dag ser en 

                                                 
28 Dyrøyseminaret er en konferanse som arrangeres hvert annet år på Dyrøy i Troms. Tema er ulike former for 

distriktsutvikling. http://www.dyroyseminaret.no 



75 

 

sentralisering av makt. Makt trekkes fra lokalt til sentralt. Snakket om regionalisering, er bare 

snakk, mener Rørvik, som peker på en voldsom vekst i tilsynsbyråkrati med plassering i Oslo.  

 Kommunalminister i Stoltenberg 2-regjeringen, Liv-Signe Navarsete (Sp.) sa på samme seminar 

dette: «Professorer i de sentrale delene av landet vil sikkert si at det ikke lønner seg med bredbånd i 

distriktene» (Navarsete 2010). Presentert av regjeringsmedlem Navarsete blir motsetningsforholdet 

til sentrale strøk også en makrofortelling som står i sterk kontrast til historien regjeringen 

presenterer om nordområdepolitikken som en ambisiøs satsing for nordområdene langs to 

dimensjoner: en lokal i tillegg til en internasjonal.
29

 På vegne av regjeringen kan utsagn som dette 

bidra til dobbeltkommunikasjon som igjen bidrar til å forsterke oppfatninger som finnes lokalt om 

hvordan «sør» ser på nord, eller hvordan sentrale strøk ser på distriktene, men dette har jeg ikke noe 

videre belegg for å diskutere i denne analysen. 

 

En kan uansett, basert på mitt innsamlede materiale, si at en lokalt forventer seg at sentrale strøk 

nedvurderer ens egenverdi. Lokalt kan se ut til å mangle selvtillit, på samme tid som en hevder stor 

egenverdi og vilje til selvstyre lokalt. Som denne asylmottakslederen fra Salangen kommune i 

Troms: «Vi trenger ikke Oslo for å lykkes. Vi har ikke behov for disse plagsomme epostene fra 

sentrale strøk. Vi deler Nord-Norge fra Sør-Norge.» (Davis 2010). Eller som denne femtenåringen: 

«Om 20-30 år er vi best. Vi kan vinke ned til søringen. Her har vi hovedstaden» (Renate, 15 år fra 

Dyrøy i Troms på Dyrøy-konferansen 2010). Oppfatningen om at her foregår en kolonisering holder 

seg over tid (Brox 1966, 1984, Strøksnes 2006) er sterkt utbredt og går også sterkt igjen i mitt 

intervjumateriale (2008). 

 

Ved å se på materialet innsamlet i Finland og Sverige kan en få en pekepinn på om dette «agget mot 

sør» er et spesielt norsk fenomen, eller om avstanden til sør er gjennomgående for hele den 

nordområdedefinerte regionen. «Aggresjonen» mot sør finner en verken i Nord-Finland eller Nord-

Sverige. En har her en fundamentalt annen holdning til sentralmakten, samt en forståelse for 

hvordan denne handler. En er ikke fornøyd med satsingene, men heller ikke refsende på samme 

måte som i Bodø, Tromsø og Kirkenes. I mindre grad plasserer informantene i Nord-Finland og 

Nord-Sverige ansvaret i sør. En ordlegger seg mer konkret, den altomfattende kritikken av sør er 

ikke framtredende på samme måte. Dette til tross for at verken Finland eller Sverige i 2008 hadde 

en definert nordområdesatsing. 

                                                 
29 «Den overordnede målsetting for regjeringens politikk er å skape bærekraftig vekst og utvikling i nordområdene. 

Dette handler om å legge forholdene til rette slik at folk i nord kan bygge en tilværelse i levedyktige lokalsamfunn, 

med fremtidsrettede arbeidsplasser, gode helse- og utdanningstilbud og rike natur- og kulturopplevelser. 

Nordområdepolitikken handler også om å utnytte mulighetene til økt internasjonalt samarbeid om ressursutnyttelse, 

miljøforvaltning og forskning gjennom tettere kontakt med vår russiske nabo og vår europeiske og nordamerikanske 

partnere» (Utenriksdepartementet 2006:7). 
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«Nord er ikke så viktig i Finland, dessverre. Vi skulle også ønske oss en nordområdestrategi 

her i Finland, jobbet hardt for dette i 2003, men lyktes ikke. Senere har vi hatt mer suksess 

og vi ser et sterkere engasjement i nord fra finsk side.» Offentlig aktør, Rovaniemi. 

 

«En må jobbe hardt for å få gjennomslag i EU og i våre egne stater, for eksempel for basic 

ting som kommunikasjon på tvers.» Offentlig aktør, Luleå. 

 

Med hjelp fra norske konsulenter (ironisk nok de av mine informanter som har uttrykt sterkest 

skepsis til den norske nordområdestrategien) og for å øve press på sentrale myndigheter og EU, 

lanserer finske Lappland
30

 en egen nordområdestrategi. 

 

 «Nå skal vi lage vår egen nordområdestrategi her i Lappland. Vi vil lage den samme 

 strategien som Norge. (...) Vi skal ikke vente på Helsingfors, men gjøre det selv. (...) 

 Helsingfors vet at Lappland vet best». Offentlig aktør, Rovaniemi. 

 

Strategien skal fungere som et pressmiddel på myndigheter og EU, samt som informasjon om hva 

som skjer i nord.  

 

 «Fokus har fra starten av vært å øve innflytelse på finske styresmakter og EU. Få 

 styresmaktene i Finland til å endre holdning til nord. Vi ser at de har vært veldig passive til 

 Barentsregionen, men det har endret seg. Ministre har vært i Kirkenes og Murmansk, og 

 skal til Arkhangelsk, og vi ønsker å påskynde prosessen med strategien». Offentlig aktør, 

 Oulu. 

 

Dette står i sterk kontrast til norske nordområder der en i økende grad, jo lenger nord en beveger 

seg fra Bodø til Kirkens, legger ansvaret hos sør, eller sentralmakta. 

 

En kan også merke seg er at en i norske nordområder anser Finland som bedre på 

nordområdepolitikk enn Norge, selv om Finland (på tidspunktet for innsamling av det empiriske 

materialet) mangler en offensiv nordområdepolitikk fra sentralt hold. 

 

«Det er stort kunnskapshull i sør fordi de har hatt romantikken med Nansen og Amundsen, 

men det er den russiske dimensjonen som er viktigst. Hadde dette vært finske områder, 

                                                 
30 Lappland utgjøres av de tre nordlige finske fylkene. 
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hadde det vært en satans aktivitet her: alt fra gruvedrift til julenisser, mens her har det vært 

skigåing. Offentlig aktør, Kirkenes. 

 

Hva dette synet på Finland kommer av, er vanskelig å si noe generelt om på bakgrunn av mitt 

materiale. 

 

Distriktspopulisme. 

 

Brox (1966) mener at folket er konstituert av lokalsamfunn som så ble plassert i et 

motsetningsforhold til en sentralisert og teknokratisk elite. De er overkjørt av sentralmakta og 

kolonisert. Det er i stor grad i dette motsetningsforholdet (lokalsamfunn mot sentrum, eller sør) 

mine informanter fra Nord-Norge presenterer seg selv. En forteller en fortelling om avmakt, selv om 

den regjeringsdefinerte regionen nordområdene er utpekt som Norges utenrikspolitiske satsning, 

både langs en lokal og en internasjonal dimensjon.
31

 

 

Brox fastholder sine teorier i flere tiår.  Nord-Norge blir ansett som «et problem for oss alle», 

spesielt i vår rolle som skatteytere (Brox 1984:207). Han hevder, i likhet med hovedsporet i det 

empiriske materialet jeg har lagt fram, at problemene skyldes andre enn en selv. Han mener 

problemet Nord-Norge bare er et aspekt ved problemet Norge, og viser til et medisinsk bilde med 

opphopning og avleiring av giftstoffer i visse organer av kroppen, for å forklare hvordan det har 

blitt slik: «På samme måten er nordnorske regioner og lokalsamfunn mottakere av problemer 

produsert gjennom prosesser i nasjonalsamfunnet. Disse problemene, som er dårlig registrert og 

forstått, avsetter sine problematiske resultater i Nord-Norge, og delvis er det også slik at 

mulighetene til slik «dumping» er en forutsetning for at prosessene skal kunne fortsette» (Brox 

1984: 207). 

 

Det er mest åpenbart å se til oljenæringen om en skal bygge videre på Brox oppfatning av Nord-

Norge som den landsdelen som tar støyten når resten av landet sliter. Sagt med andre ord: når 

Nordsjøen tømmes, skal oljeutvinningen skje i nord. Utsiktene til petroleumsutvinning i 

Barentshavet trekkes ikke frem som et hovedtema, men er ett av mange tema som berøres i 

                                                 
31 I nordområdestrategien legger regjeringen fokus på to nivåer, en lokal og en internasjonal dimensjon: 

 «Den overordnede målsetting for regjeringens politikk er å skape bærekraftig vekst og utvikling i nordområdene. 

Dette handler om å legge forholdene til rette slik at folk i nord kan bygge en tilværelse i levedyktige lokalsamfunn, 

med fremtidsrettede arbeidsplasser, gode helse- og utdanningstilbud og rike natur- og kulturopplevelser. 

Nordområdepolitikken handler også om å utnytte mulighetene til økt internasjonalt samarbeid om ressursutnyttelse, 

miljøforvaltning og forskning gjennom tettere kontakt med vår russiske nabo og vår europeiske og nordamerikanske 

partnere».(Utenriksdepartementet 2006:7). 
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Nordområdestrategien (Hønneland, 2008:36). I Petroleumsmeldingen, St. meld nr. 7 (2011-2012), 

er en langt mer konkrete. Her skriver Olje og energidepartementet at havområdene utenfor Nord-

Norge er de mest interessante i forhold til å gjøre nye store funn på norsk sokkel. I en rapport bestilt 

av StatoilHydro omtales Finnmark som en koloni avhengig av sentral styring fra Oslo: «The 

question today is to what extent the oil and gas development will contribute to a sustainable 

development in Finnmark, not enhancing the previous status as a colony far north, where everything 

of importance had to be decided in Oslo» (Arbo et al. 2007:104).  

 

Kolonibegrepet er ikke populært blant informantene og gir assosiasjoner til utnyttelse. 

 

«Jeg skulle ønske vi ikke fikk den beskrivelsen fordi det legger stort press på utvinning i 

sårbare områder. Nå når det er så stort press i arbeidsmarkedet, er det heller ikke så stort 

behov for å skaffe arbeidsplasser som det var for noen år siden. Kan ikke olja bare ligge der 

den ligger?» Lokalpolitiker, Bodø. 

 

Oljefokuset skaper både skepsis og glede fra et lokalt perspektiv. Det kan dermed ikke å sies å være 

noen ensidig mismatch mellom regjeringens perspektiv på nordområdene som viktig for norske 

petroleumssektor, og det lokale perspektivet. 

 

«Skal en få noe ut av oljen og gass, trengs helt konkrete beslutninger som sikrer at 

nordnorske bedrifter kommer inn i oljebransjen». Lokalpolitiker, Kirkenes. 

 

Ingenting skjer. 

 

I Bodø er en avventende til hva som kommer til å skje som en følge av regjeringens 

nordområdesatsing. Ettersom en ikke definerer seg naturlig mot nord, vet en ikke heller helt hva 

som ligger i nordområdesatsingen for byen sin del. 

 

«Innholdet i nordområdestrategien må fylles av de som bor her oppe, men folk lokalt 

forventer at storpolitikken virker på infrastruktur, kompetansesida, universitet- og 

forskningssida. En har tro på at det kommer bevilgninger. Skal vi ha ein fortsatt vekst, er 

infrastruktur og kompetanse viktig. Resten er vår sak men uten at storsamfunnet gjør noe 

mer, for eksempel med de dårlige veiene». Næringslivsaktør, Bodø. 
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Dette forholder seg annerledes i Kirkenes. 

 

«Jeg tror det med å finne innhold selv, er en rett måte å se det på lenger sør, men her har vi 

lenge hatt russisk bosetning og et næringsliv som har satset i Russland. Å finne innhold blir 

derfor ikke rett perspektiv for oss. Det har vi. Det vi venter på, er rammebetingelser.» 

Lokalpolitiker, Kirkenes. 

 

I Kirkenes mener en har innholdet, men trenger bedre rammebetingelser. Behovet for infrastruktur 

peker seg ut som et hovedargument hos næringslivsaktører og lokalpolitikere både i Bodø, Tromsø 

og Kirkenes på hvorfor regionen ikke fungerer, men aller mest prekært er det i Kirkenes som er det 

stedet som i størst grad definerer seg som nordområder og som i størst grad også avhenger av at 

nordområdesatsingen for å overleve og utvikle seg i fremtiden. 

 

«Satsingen ble bejublet, men nå ser vi at det er grunnleggende ingenting som har skjedd. 

Sånn sett kan du si at skuffelsen er stor. Frustrasjonen er stor i hele det norske næringslivet. 

Men vi er ikke naive, vi forventer ikke gavepakker i form av økonomiske tilskudd til egen 

virksomhet. Det handler ikke om det, men om rammebetingelser og fraværet av disse. Men 

det viktigste er den totale mangelen på infrastruktur.» Næringslivsaktør, Kirkenes. 

 

Den sterke matchen mellom identiteten som nordområder, samt mismatchen mellom hva en  hadde 

forventet seg og hva en får, gir seg utslag i kritikk av nordområdestrategien, på samme måte som 

mismatch mellom Bodøs manglende identitet som nordområder fører til usikkerhet i forhold til hva 

de kan vente seg. Frustrasjon finner en hos alle informantene, men med forskjellige 

«bakgrunnsvariabler»: tilhørighet versus ikke tilhørighet virker begge å være «frustrasjonstriggere».  

 

 «For oss virker nordområdesatsingen mye som keiserens klær, den er per dags dato 

 innholdsløs, en har kanskje ingen plan, eller er ikke i nærheten av å ha en plan.» 

 Næringslivsaktør, Kirkenes. 

 

Mens regjeringen omtaler nordområdesatsingen som ambisiøs, omtales den av informanter som 

innholdsløs. En forklaring kan være at regjeringen bruker store ord, mens en lokalt trenger konkrete 

tiltak. «Store ord» gir uklare budskap, og gjør det vanskelig å forstå hva som er den konkrete 

hensikten med satsingen i nord. Dette tar Selle (2010) opp i en diskusjon om nordområdesatsingen i 

det offentlige rom. «Så langt har det vore ei satsing der det frå sentrale styresmakter si side har vore 

meir stor vyar og snakk om kva som kan koma (...) enn store og nye overføringar innanfor 
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veldefinerte institusjonelle rammer» (Selle 2010: 352). Han mener det viktigste med 

nordområdesatsingen så langt, er selve orienteringen mot nord, eller endringen i den kognitive 

horisonten, som gjør nordområdesatsingen til noe annet enn det som har vært gjort før.   

 

Selle (2010:354) viser også til at nye ideer er på vei inn, men i usikre omgivelser lett fører til at det 

blir mye metasnakk. Store og generelle vyer om fremtiden som i liten grad tar hensyn til de mer 

konkrete forutsetningene for at nord skal få til slike omfattende omstillinger som kan sikre 

landsdelen langvarig vekst i demokratisk styrte omgivelser. Selle (2010: 368) mener det blir for 

mye metasnakk, og at reklamespråket i for stor grad har gjort sitt inntog, blant annet i retorikken 

rundt nordområdesatsingen.  Sagt med andre ord: satsingen tar ikke hensyn til nordområdenes 

praktiske forutsetninger for å fungere som en region. Dette kan være med på å forklare mismatchen 

mellom regjeringens fortelling om nordområdene som et satsingsområde og en region, og lokale 

informanters problemer med å tro på «store ord fra sør». Eventuelt er de lokale forutsetningene så 

langt fra ambisjonene som skisseres i nordområdepolitikken at det lokalt ikke er lett å kjenne seg 

igjen. Dette kommer jeg tilbake til i del to av analysen. 

 

Norske myndigheter var også utydelige overfor EU i sin formidling av politiske prioriteringer i 

nord. Hva som var norske interesser var bare delvis klart, og det var uklart for Brussel hva Norge 

ønsket fra dem i nordområdepolitikken (Offerdal 2011:8).  

 

Methi (2011:40) mener at Støres implementeringsstrategi for nordområdesatsingen er uklar både når 

det gjelder ansvarsforhold, rolledeling og fremdriftsplan. Det kan spekuleres i om regjeringens 

taktikk er å alliere seg med aktører utenom de demokratisk folkevalgte organene og utfordrer 

dermed nordområdesatsingens politiske legitimitet og folkelige engasjement. En slik antatt taktikk, 

skriver Methi, kan på sikt føre til at ulike beslutninger knyttet til nordområdesatsingen ikke blir 

tilstrekkelig prosessert politisk på det lokale og regionale nivå. Resultatet kan bli at det utvikles 

motstand og potensielle konflikter i konkrete spørsmål knyttet til gjennomføringen av strategien.  

 

Dette kan være interessant å trekke videre med tanke på hvorvidt folk oppfatter at de også blir 

definert utenfra, som en region de ikke føler tilhørighet til, og at dette også skaper motstand. Støre 

omtaler konsekvent norske nordområder, eller Nord-Norge, som nordområdene. Men, skriver Methi 

(2011:30), fordi nordområdene ikke geografisk sett defineres eller avgrenses tydelig av regjeringen, 

kan det være krevende å identifisere seg med nordområdene med geografi som kriterium. Ingen sier 

i dag: ”Jeg bor i, eller kommer, fra nordområdene”. Samtidig eksisterer det en allmenn erkjennelse 

av at den nordligste landsdelen så absolutt befinner seg i den regionen som regjeringen kaller 
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nordområdene. Regjeringens nordområdestrategi berører først og fremst Norge i nord og dermed 

også befolkningen som bor i dette området. For folk flest er dette området kjent som Nord-Norge. 

Likevel brukes ordet «nordområdene» konsekvent, ikke Nord-Norge, fra regjeringshold (Methi 

2011). 

 

Liten kunnskap om nord i sør.  

 

Et funn som går igjen blant informantene, er at sør mangler kunnskap om nord. Særlig mangler sør 

kunnskaper om forholdet og historien med Russland. Dette virker være med på å skape mistillit til 

regjeringens fortelling om nordområdene som satsingsområde.  

 

«Det er stort kunnskapshull i sør fordi de har hatt romantikken med Nansen og Amundsen, 

men det er den russiske dimensjonen som er viktigst. (...) Journalister kan ikke noe om 

nordområdene, ingen historie, ingenting. Kunnskapen om Nordvest-Russland er begrenset. 

(...) Spesielt skorter det på kunnskap hos sentralmakta.» Offentlig aktør, Kirkenes. 

 

Selle (2010: 377) gir også spark mot sør. Sør følger ikke godt nok med på hva som skjer i nord. 

Dette gjelder både nasjonal politikk og nasjonale medier som Selle mener henger etter selv om nord 

i internasjonal sammenheng blir stadig viktigere. Media, mener han, er ikke i nærheten av å ivareta 

den informasjons- og kontrollfunksjonen de er ment å inneha.  

 

Dette påpekes også av flere. Hønneland (2007) tar opp nordmenns kunnskapsmangel om russere i 

kapittelet «Vårt bilde av russerne» (opprinnelig trykt som kronikk i Nordlys 2.september 2001). 

Bakgrunnen for kronikken å korrigere nordmenns syn på russere, særlig det synet som presenteres 

gjennom mediene og som stod i sterk kontrast til det russlandsforskerne selv ser på reiser i 

Russland. Hønneland ønsker å nyansere nordmenns syn på russere, og peker på at det for en 

russlandsforsker noen ganger kan være frustrerende å måtte gjenta at det russiske samfunnet er mye 

mer enn vodka, hor og køer foran tomme dagligvarebutikker (Rowe og Hønneland 2007:15). Så 

nødvendig oppfattes behovet for korrigering at de har utgitt en samling kronikker om Russland i 

bokform («Russlandsbilder. Nye debattinnlegg om naboskap i nord», 2007).  

 

Lokal tilhørighet, ikke regional. 

 

Felles for informantene i Bodø, Tromsø og Kirkenes er at de først og fremst fokuserer på sin lokale 

tilhørighet og egen rolle i nordområdene. Som Strøknes (2006:120-123) skriver: Nord-Norge 
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mangler felles identitet, politikk og sentrum. Finnmark og Nord Troms er en region og Nordland en 

annen. Kun enkelte miljøer i Finnmark knytter sin identitet til Barentsregionen. Folk i Nordland vet 

knapt at de tilhører denne (Strøksnes 2004:124, Hønneland 2005:44). I likhet med Brox (1966) 

viser Strøksnes (2006) til den ekstreme periferiens avmektighet og kolonisasjon fra sentrum: Det 

har foregått en territoriell, kulturell, økonomisk kolonisering av Nord-Norge. Hele Nord-Norges 

befolkning – ikke bare samene og kvenene – har vært utsatt for denne koloniseringen. Den har i 

følge Strøksnes hatt mange ulike utslag, blant annet at Nord-Norge er en sterk splittet landsdel med 

et svakt næringsliv. Nord-Norge som mangler en felles offentlighet, den mangler et fungerende 

regionalt demokrati, den mangler kulturelt selvstyre og har på mange måter ennå lav selvtillit. 

Nord-Norge mangler også en hovedstad. Tromsø er hovedstaden i Troms, ikke i Nord-Norge 

(Strøksnes 2006).  

 

Strøksnes (2004, 126-127) legger deler av skylden for indre splittelsen i den nordnorske identiteten 

på en territoriell, kulturell og økonomisk kolonisering av hele Nord-Norge. Strøknes (2004: 126-

127) skriver at staten er totalt dominerende i utviklingen av landsdelen. Når staten er så 

dominerende, bremses lokalt initiativ og kreativitet. Som eksempel viser han til Løvseth (2004). 

Løvseths funn viser at asymmetrien i makta mellom sentrum og periferi fører til at entreprenørskap 

lokalt ender opp med å handle om hvordan lokalpolitikere skal greie å skaffe støtte i Oslo til drift av 

lokale utviklingsprosjekter. Da gjelder det å spille den melodien de i Oslo liker å høre. Videre fører 

det til at private blir mer opptatt av å finne ut hva staten gir støtte til for tiden, enn å utvikle ideer 

som er originale og kanskje også levedyktige. En må altså tilpasse sine behov lokalt til hva noen 

som sitter sentralt mener er viktig. Noe av dette finner en igjen i Bodøs søken etter en plass i 

narrative «nordområdene».  

 

Strøksnes (2006) og Hønnelands (2005) oppfatninger om manglende felles identitet styrkes 

gjennom mine informanters utsagn. I Kirkenes er det som før påpekt match med oppfatningen av at 

det eksisterer en nordområderegion. Men den høye graden av tilhørighet virker føre til en høy 

frustrasjonsgrad over at regionen ikke er funksjonell. I større grad enn Bodø og Tromsø virker 

Kirkenes mene at deres utvikling og fremtid avhenger av en fungerende nordområderegion, blant 

annet med lette grensepasseringer og samarbeid med Russland. Men Kirkenes retter sitt fokus først 

og fremst mot Russland, ikke mot Tromsø eller Bodø. Interesse og fokus er rettet mot en avgrenset 

del av nordområdene, den deler der Kirkenes selv har egeninteresser med tanke på egen utvikling.  

Kirkenes' informanter forteller om tilhørighet til nordområdene i form av en nordområdeidentitet, 

men avhenger ikke av en fungerende region i sin helhet, men av å få en lettere tilgang til visse deler 

av regionen: Nordvest-Russland. Deres lokale perspektiv samsvarer med regjeringens: Forholdet til 
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Russland, som nabo og det land vi deler Barentshavet med, blir utpekt som den sentrale tosidige 

dimensjonen ved politikken i nord (Utenriksdepartementet 2006). 

 

«En må bygge ut infrastrukturen, ikke i vanlig fart, en må få opp tempoet og sørge for at 

Norge får effekt av oljeutviklingen i Nordvest-Russland.» Lokalpolitiker, Kirkenes. 

 

Selv om Kirkenes matcher tilhørighet til nordområdene fra et lokalt perspektiv, virker matchen i 

stor grad skyldes egeninteresser. En får inntrykk av at informantene knytter an sin tilhørighet til 

nordområdene utfra hvorvidt regionen er av praktisk relevans og viktighet for en selv. Ut fra dette 

kan også Bodøs leting etter tilhørighet forklares med at tilhørigheten nordover er mindre viktig enn 

kontakt sørover: næringslivet i Bodø er søroverrettet. Dette kommer vi tilbake til. 

 

Viktigheten av at det legges til rette for samhandling med Nordvest-Russland vektlegges tungt i 

Kirkenes, men vektlegges verken i Bodø, Tromsø, Nord-Finland eller Nord-Sverige. De sistnevnte 

byene har liten egeninteresse i Nordvest-Russland som handelspartner, og ser seg selv i liten grad i 

sammenheng med utviklingen som skjer der.  

 

 «Russland har store ressurser i nord, men det vil ikke endre Lappland.» Næringslivsaktør, 

 Rovaniemi. 

  

 «Nordland har en mer sydvendt industri og eksporterer til Europa». Næringslivsaktør, Bodø. 

 

Dette står i sterk kontrast til Kirkenes. 

 

6.2 Lokale persepsjoner av nordområdene som en praktisk funksjonell region. 

 

Jeg tar her for meg det informantenes persepsjoner av praktiske hindringer som en funksjonell 

nordområderegion i form av informantenes syn på infrastruktur og arbeidskraftproblematikk. 

Inntrykket som skapes av informantene, både i norske, svenske og finske nordområder, er at 

nordområdene som regionen ikke eksisterer som en region for forflytning av arbeidskraft, 

infrastrukturen er ikke tilpasset regionstankegangen og interessen for Russland er laber eller 

avventende.  

 

Funnene er entydige og sammenfaller i både norske, svenske og finske nordområder. Det er ingen 

informanter som trekker frem nordområdene som en funksjonell region for forflytning av 
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arbeidskraft, som funksjonell med tanke på infrastruktur eller som funksjonell med tanke på 

næringslivssamarbeid med Russland. Interessen for Russland finnes med få unntak bare i Kirkenes. 

I Kirkenes finnes en sterk interesse for Russland som en viktig dimensjon for næringsliv og 

samfunnsutvikling lokalt, men heller ikke her fungerer regionen i praksis, i form av 

grenseoverskridende samarbeid med Russland. 

 

En kan si at det eksisterer en rekke felles problemer som hinder for en fungerende region, og at 

disse problemene er felles og gjentar seg i alle deler av norske, svenske og finske nordområder. 

Dette forsterker oppfatningen fra del en av analysen om at ambisjonene for regionen i liten grad tar 

hensyn til de praktiske forutsetningene som finnes lokalt i de såkalte nordområdene. 

 

Infrastruktur. 

 

Banks (1969) sier at regioner er det folk eller politikere ønsker at de skal være, og grenser trekkes 

avhengig av formål eller interesser. Banks peker også på at radikalt forbedrede kommunikasjoner 

gjør geografiske og lineære avstander stadig mindre viktige. Masegosa Carrillo (1998) peker på 

infrastruktur for transport og kommunikasjoner som essensielt for kontakt av personlig, økonomisk 

og kommersiell karakter, samt for positiv regional utvikling. En integrert økonomisk region kan 

bare oppnås dersom det eksisterer god nok infrastruktur. Videre skriver Carrillo om Norden at 

tversgående kommunikasjoner ikke er tilfredsstillende, i mange tilfeller ikke-eksisterende. Mangel 

på tversgående infrastruktur trekkes frem av mine informanter. Infrastrukturen er ikke tilrettelagt 

«for en nordområderegion», men for sørover- og hovedstadsrettete kommunikasjoner. Dårlig 

infrastruktur virker i praksis å være en av de største hindringene for nordområdene som en 

funksjonell region, sett fra lokalt perspektiv. 

 

«Jeg har kjempet i årevis for videreføring av nordlandsbana, men den har ikke kommet. Vi 

må ta fly til Tromsø. Vi har fisk, men ikke veier til å frakte fisken på. Vi må ha en strategi for 

å få til en nordområdepolitikk som går på veier, fiske og infrastruktur.» Lokalpolitiker, 

Bodø. 

 

Gode kommunikasjoner bidrar til å stryke regioner. Dårlig kommunikasjoner bidrar til å hindre at 

de utvikles. I nordområdene fører fraværet av fungerende infrastruktur til at avstander fremstår som 

et vesentlig problem. Dette går igjen hos alle informanter i dette materialet. Nordområdene ikke har 

infrastruktur tilpasset en region. Dårlige kommunikasjoner trekkes frem som den sterkeste faktoren 

som hindrer næringslivet i å samhandle på tvers av grenser. Også manglende etterspørsel etter 
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samarbeid er en faktor. Dette kan ha noe å gjøre med at nordområdene ikke har noen historie som 

handelsregion (Neumann 1994:62). Neumann peker på at under andre verdenskrig kompenserte de 

nordiske landene for tapt handel med de kjempende maktene ved økt handel mellom Norge, Sverige 

og Danmark, men etter krigen gikk en tilbake til gamle handelsmønster. Dette mener Neumann kan 

tyde på at de skandinaviske landene mangler en indre dynamikk. Under den kalde krigen fungerte 

Norden mest av alt som en buffer mellom øst og vest (Neumann 1994:63), ikke som handelsregion. 

Dette inntrykket forsterkes av mine funn.  

 

«Og infrastrukturen her er virkelig en utfordring. Nord vil ikke utvikle seg uten infrastruktur. 

Om jeg skal til Tromsø, må jeg fly Rovaniemi-Helsinki-Oslo-Tromsø. Alle de nordiske 

landene er hovedstedsfokusert. Det trengs mer infrastruktur på tvers.» Næringslivsaktør, 

Rovaniemi. 

 

For Kirkenes betyr dårlig infrastruktur at en taper kappløpet om utviklingen i Nordvest-Russland. 

En taper samarbeidspartnere, penger og utviklingsmuligheter. Dette vil i sin tur påvirke mulighetene 

for å etablere en fungerende region på sikt. Igjen ligger det et stor grad av egeninteresse, for eget 

firma og egen kommune, bak ønsket om samhandling med Russland. 

 

 «De første par åra holdt vi kjeft, men etter tre år aner vi ugler i mosen, så det er stor 

 irritasjon i næringslivet over at festtalen ikke har forankring i virkeligheten. (...) Vi er i ferd 

 med å bli totalt forbikjørt av Murmansk som har store prosjekter på gang (...) her sliter vi 

 med enkle basisting som elendig infrastruktur.» Næringslivsaktør, Kirkenes. 

 

«En må bygge ut infrastrukturen, ikke i vanlig fart, en må få opp tempoet og sørge for at 

Norge får effekt av oljeutviklingen i Nordvest-Russland. En trenger tøffe politiske 

beslutninger. En har høye forventinger om at noe skal skje, og noe av det viktigste, er veier. 

Det går ikke an å si at fisken skal til det russiske markedet uten en vei som kan ta 

varestrømmen (...)» Lokalpolitiker, Kirkenes.  

 

Nordområdenes geografi er en bakdel, heller enn en fordel, en hindring for regionen ettersom 

infrastruktur ikke er utbygd. Den som finnes er rettet mot sør, ikke på tvers, noe som medfører 

lange reiseavstander innad i regionen. Det er lettere å samhandle sørover, enn nordover og på tvers.  

 

 «Vi har store utfordringer med infrastruktur. En må jobbe hardt for å få gjennomslag i EU 

 og i våre egne stater, for eksempel for basic ting som kommunikasjon på tvers. Skal en til 
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 Tromsø må en ta fly via Stockholm- Oslo. Tverrforbindelser er utrolig viktig.» Offentlig 

 aktør, Luleå. 

 

Informantene forteller om en ikke fungerende region når det kommer til infrastruktur.  

 

Arbeidskraft er et problem. 

 

En frykter store problemer med å skaffe arbeidskraft i nord i årene som kommer. Særlig gjør denne 

frykten seg gjeldende i Kirkenes, Rovaniemi og Oulu der gjenåpning av gruveanlegg vil kreve store 

ressurser i form av arbeidskraft. Nordområdene er ikke en attraktiv region å flytte til.  

 

«(...) I Nord-Sverige, Nord-Finland, Nordvest-Russland og Nord-Norge står flere store 

gruveprosjekter på trappene. Gamle gruver gjenåpnes, og nye starter opp som en følge av 

stigende verdensmarkedspriser på råstoff og mineraler, og med gruvene følger behov for 

flere tusen nye ansatte i nord. Båre norske og finske næringsfolk og politikere frykter at fly 

in- fly out effekten en har sett i Hammerfest, skal slå til også andre steder. At nordområdene 

ikke blir et sted der folk bor, men et sted der folk bare arbeider. Skattepengene tar de med 

seg hjem.» Lokalpolitiker, Kirkenes. 

 

 «Både norske og finske næringsfolk og politikere frykter at fly out, fly in – effekten en har 

 sett i Hammerfest, skal slå til også andre steder». Lokalpolitiker, Kirkens.  

 

Regionen mangler arbeidskraft.  

 

«Det finnes ikke tilstrekkelig med arbeidskraft i regionen. Dette fører til lite 

 arbeidskraftforflytning over grensene. Vi har ikke mye folk i nord. (...) folk vil ikke flytte 

 nordover. (...) Arbeidsledigheten i Finland er høy, over ti prosent, men folk vil ikke flytte 

 nordover. Vi har til og med problemer med å få tak i nok folk i turistsesongen. Derfor må vi 

 akseptere at arbeidskraften flyttes hit fra andre deler av verden. (...) Men russerne trenger 

de folkene de har. Det gjør også resten av Barentsregionen». Offentlig aktør, Rovaniemi. 

 

Ett av utslagene av problemene med å skaffe arbeidskraft, er fly-in, fly-out effekten som det 

snakkes om både i Finland og Norge. På denne måten kan en skaffe nok arbeidskraft til nyåpnede 

gruver i Kirkenes, samt i nord-Finland, men taper skatteinntekter og innbyggere. En får heller ikke 

samfunnsbygging når arbeidstakerne flys inn for å arbeide, og deretter flys hjem igjen til familie 
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som bor andre steder. Mens regjeringen viser til Hammerfest som et symbol på muligheter og 

utvikling i nord,
32

 pekes Hammerfest lokalt ut som et eksempel på hvordan en ikke selv ønsker å 

ende opp. En vil ikke bli som Hammerfest, et samfunn der arbeidstakerne pendler fra andre deler av 

landet eller fra andre land, ikke legger igjen skattepenger, og der lyset er slukket i store deler av 

husene deler av uken når pendlerne er hjemme. Særlig trekkes det frem av informanter i Kirkenes. 

Dette står i sterk kontrast til hvordan Snøhvit-utbyggingen blir omtalt fra et sentralt perspektiv. 

Blant annet av Helga Pedersen (2010): «Når man reiser rundt i Nord-Norge, kan man se mange 

eksempler på at det nytter. Hammerfest var en fraflyttingsby for ti år siden, det er nå et 

lokalsamfunn som blomstrer». 

 

 «Jeg er redd for at fly in, fly out blir et problem her.» Næringslivsaktør, Oulu.   

 

Frykten for fly in, fly out er reell også i nord-Finland, men en finner den verken i nord-Sverige eller 

i Tromsø eller Bodø. Frykten finnes i områder med store utvinningsprosjekter basert på 

naturressurser: gruver, olje, gass, og der disse prosjektene anses som sentrale, eller viktige, i et 

fremtidig utviklingsperspektiv.  

 

En frykter også at næringslivet som skal etablere seg utelukkende ser etter profitt og ikke ønsker å 

ta del som samfunnsbyggere i lokalsamfunnet. Igjen er det Kirkenes som peker seg ut og bekymrer 

seg for dette. På lederplass i Sør-Varanger avis (Andreassen 2008) kan en lese hvordan det nye 

Sydvaranger Gruve AS oppfordres til å ta samfunnsansvaret som følger med å drive i et lite og 

sårbart lokalsamfunn. «Og det krever ikke minst at gruvegiganten også velger å lytte bevisst til 

lokalsamfunnet. Tar befolkningen og utviklingen her på ramme alvor». Disse bekymringene ble 

også tydelig uttrykt av mine informanter. Mens gamle Sydvaranger, som drev gruvevirksomheten i 

Bjørnvatn mellom 1906 og 1996 bygde lokalsamfunnet, svømmehaller og boliger, frykter 

lokalpolitikere i Kirkenes (Sør-Varanger kommune) at nye Sydvaranger Gruve AS bare skal være 

ute etter profitt, ikke bygge samfunn. At de ikke skal ta hensyn til at folk trenger boliger, men bygge 

brakkebyer. 

 

I nord-Finland uttrykker en bekymring for hvorvidt det er verdt å investere høye summer i 

infrastruktur og boliger til gruver som bare vil være i drift noen få tiår.  

 

Over alt får en bekreftet at arbeidskraften ikke er mobil internt i nordområdene. Folk ønsker heller 

                                                 
32     Utbygging av Snøhvitfeltet utenfor kysten av Finnmark er den første milepælen i etableringen av                

petroleumsproduksjon i Barentshavet syd (Utenriksdepartementet 2006:39). 
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ikke å komme nordover, og grensepasseringer til Russland er ikke tilpasset et regionsperspektiv. 

Dette nødvendiggjør i sin tur fly in, fly out av arbeidskraft i områder med stort behov for 

arbeidskraft, da særlig Kirkenes og nord-Finland grunnet gjenåpning av gamle gruver. 

 

«I dag står en arbeidssøker fra Russland i samme kø som en fra Kongo. (...) I dag kan en 

ikke dagpendle
33

, det lar seg ikke gjøre i praksis». Næringslivsaktør, Kirkenes.  

 

Nordvest-Russland er heller ikke særlig attraktivt å flytte til for russere. 

 

 «Vi har klart å få tak i russisk arbeidskraft til bedrifter i Russland, det er ikke lett, men vi 

 har klart det. Murmansk er ikke førsteprioritet for en godt utdannet russer. De vil til Moskva 

 og St Petersburg. (...) En ser at mange russiske fagfolk ikke vil til Norge fordi de da må ned i 

 levestandard». Næringslivsaktør, Kirkenes. 

 

Jeg skal her ta et eksempel fra Nordland fylke på utfordringene som preger både norske, svenske og 

finske nordområder: Arbeidsledigheten er rekordlav, og for første gang rapporterer mer enn 50 

prosent av bedriftene om vanskeligheter med å rekruttere. Sterk vekst utløser imidlertid helt nye 

problemstillinger: Majoriteten av næringslivet mangler nå kompetent arbeidskraft (Bullvåg og 

Skjermstad 2008: 2-7). Moderne mennesker krever moderne samfunn med alle goder disse kan 

tilby. Det må derfor, om en vil tiltrekke seg folk, settes inn tiltak for å oppfylle de forventninger 

moderne mennesker har til et moderne samfunn: «Befolkningenes forventinger til samfunnsliv, 

kultur, samferdsel, reisemuligheter, gode skoler og karrieremuligheter må oppfylles i langt større 

grad enn i dag» (Bullvåg og Skjermstad 2008:6).  

 

 «Sterkt økende forventninger blant bedrifter og eiere om effektiv infrastruktur, tilgang på 

 kompetent arbeidskraft, direkte flyruter til utlandet, rask reisetid innen regionen og 

 stabile  handelsvilkår med handelspartner gjør at storsamfunnet nå må komme på banen 

 for å slippe løs potensialet i Nordland» (Bullvåg og Skjermstad 2008:14). 

 

Per i dag blir en hindret i utvikling fordi utviklingen styres på feil premisser. 

 

 «Det er et paradoks at næringslivets vekstmuligheter nå «stenges inne» av 

 avstandsulempene, fordi disse investeringene styres av befolkningsmengden, og i mindre 

 grad behovene til næringslivet. Tilgang til arbeidskraft er i ferd med å bli en langt større 

                                                 
33 Mellom Norge og Russland. 
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 utfordring for nordlandsbedriftene enn forventet» (Bullvåg og Skjermstad 2008:9). 

 

Selle (2010:365-367) peker på at det i nordområdesatsingen, både lokalt og sentralt, har vært svært 

liten oppmerksomhet rundt forutsetningene folk har for å bo i nord, og særlig nord i nord. Tunge 

trender og kognitive forskyvninger peker utover tilgang på arbeid i en tid med økende mobilitet og 

kontakt med og interesse for det som er langt borte. Det viser seg også at de lave kostnadene på 

eiendommer på små, perifere steder ikke veier opp for de ulemper som finnes ved store avstander til 

det mangfold av leverandører, kunder og kontrakter som byen kan oppvise (Rydningen 2004:46). 

Mange anser geografien som en uoverkommelig hindring for å bo i eksempelvis Nord-Norge. Unge 

mennesker i dag har verdier som skiller dem helt klart fra andre aldersgrupper. De har urbane 

verdier (Nyhaug 2010). Dette vil også, for mange, være en hindring for å bo lokalt. Forskning viser 

at mobilitet, i form av tilgang til flyplasser og veier, er noe av det mest sentrale folk vektlegger både 

ved flytting til distriktene. Kommer de seg ikke lett bort, vil de heller ikke bo perifert (Munkejord 

2009). Disse trendene virker ikke være tatt høyde for i ambisjonene for nordområdene som region. 

Det lokale perspektivet avdekker en ikke fungerende, region når det kommer til arbeidskraft. 

 

Russland langt borte.  

 

Regjeringens nordområdepolitikk er en utenrikspolitisk satsning med to nivåer, en lokal og en 

internasjonal dimensjon der «Forholdet til Russland, som nabo og det land vi deler Barentshavet 

med, er den sentrale tosidige dimensjon ved nordområdepolitikken» (Utenriksdepartementet 

2006:8). Men utside-inn historien om Russland som den sentrale tosidige dimensjonen, matches 

bare av innside-ut i Kirkenes. Det er bare i Kirkenes næringslivet mener det finnes en naturlig 

etterspørsel etter samarbeid over russergrensen. 

 

 «.. her har vi lenge hatt russisk bosetning og et næringsliv som har satset i Russland. (...) Vi 

 har jobbet østover lenge før regjeringens nordområdesatsing, og er på mange måter femten 

 år fremfor i tankegangen.» Lokalpolitiker, Kirkenes. 

 

Det finnes liten interesse for Russland som handelspartner for næringslivet i Bodø, Tromsø, 

Rovaniemi, Oulu, Luleå og Umeå. På disse stedene er mismatchen mellom regjeringens historie om 

Russland som viktig for nordområdene, og den lokale persepsjonen stor.  

 

 «En viss handel med Russland har det vært, men det er ikke bare for nordnorske bedrifter å 

 hive seg rundt. Nordland har en mer sydvendt industri og eksporterer til Europa.» 
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 Næringslivsaktør, Bodø.  

 

 «Det ligger ikke i naturen vår å reise til Russland, det er fjernt for oss kulturelt». 

 Næringslivsaktør, Bodø. 

 

Det blir trukket frem at Bodø hovedsaklig har et søroverrettet næringsliv. Dette bekrefter også 

byens manglende naturlige tilhørighet til nordområdene. De definerer seg i stor grad mot sør, både 

identitetsmessig og i praktisk forstand. En av årsakene er infrastrukturen. Den er søroverrettet. Det 

er lettere å gjøre handel med sør enn mot nord og på tvers. En annen faktor som trekkes frem som 

forklaring på manglende interesse for Russland er skalaen på det næringslivet i nordområdene. 

 

«Finsk business i Russland er småskala og små selskaper. Seriøse store finske selskaper har 

ikke rusha til nord fordi de gjør det bra der de er. Det er lettere å gjøre business i Moskva og 

St. Petersburg. Nord-Russland har lite å tilby. Mindre penger. Det er ikke mange selskaper 

her som gjør business med Russland.» Næringslivsaktør, Rovaniemi.  

 

«Russerne vil ikke forhandle med små selskaper. Strategien vår er å se ut som et stort 

selskap. I det store spillet om olje og gass har vi ingenting å gjøre.» Næringslivsaktør, Oulo. 

 

Denne næringslivsaktøren forteller om småskala selskaper i næringslivet, et uinteressant marked for 

finske bedrifter i Nordvest-Russland og nok å gjøre på hjemmebane. Denne historien gjentar seg i 

Norge: 

 

«Men fulle ordrebøker hos norsk næringsliv, norsk næringsliv har nok med det norske 

markedet, og problemer med å få tak i nok folk...» Offentlig aktør, Bodø. 

 

Og i Sverige: 

 

«Men vi har problemer med å finne kompetansearbeidskraft i hele Barentsregionen. Vi har 

en felles utfordring i å rekruttere. En ser den utviklingen en har hatt i Norrbotten siste 

årene... med store investeringer. Bedriftene har hatt mer enn nok med å levere til lokale 

investeringer, og når de har mer enn nok å gjøre på hjemmemarkedet så er det ikke så 

fristende å gå inn i et så usikkert marked som Russland. Vi er ikke så interessert. Vi har fullt 

ut med å utvikle vårt eget fylke.» Offentlig aktør, Luleå. 
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Fortellingen om liten skala som en hindring for grenseoverskridende næringslivssamarbeid gjentar 

seg i Bodø, Tromsø, nord-Finland og nord-Sverige. Liten skala tilsvarer begrenset kapasitet til å gå 

inn i Russland som oppfattes som et vanskelig marked.  

 

«Hvordan skal da vi som liten bedrift kunne gå inn? Risikoen er for stor per i dag til at vi 

kan ta den. (...) Det kommer til bli svært mye jobb der borte, så vi må gjøre noe, men når og 

hvordan vet vi ikke ennå. Og vi trenger en partner med tung økonomisk rygg. Det vil koste 

tid og penger. Det ligger ikke i naturen vår å reise til Russland, det er fjernt for oss kulturelt. 

Svært få norske bedrifter samarbeider med Russland. De eplene henger jævlig høyt.» 

Næringslivsaktør, Bodø. 

 

Det er bare i Kirkenes at skala ikke er en hindring. I Kirkenes forteller informantene at en har 

kompetansen som kreves. Kunnskap utkonkurrerer skala som argument. I Kirkenes snakker heller 

ikke informantene om nok å gjøre på hjemmebane. De er langt mer ambisiøse og selvsikre enn hva 

en er i nord-Sverige og nord-Finland. 

 

«Jeg har jobbet i det russiske markedet siden 1989. Det som er viktig, er at den utviklingen 

vi ser i Nordvest-Russland kommer til å endre de økonomiske nord for evig og alltid, og det 

er skremmende å se hvor lite offensive man er fra norsk side med sikte på å bli en del av 

utviklingen.» Næringsaktør, Kirkenes. 

 

Argumentet om nok å gjøre på hjemmebane, finner en særlig i Rovaniemi, Oulo, Luleå og Umeå. 

Argumentet henger sammen med problemene med å skaffe nok arbeidskraft lokalt, og bedriftenes 

skala, samt et uutviklet marked i nordområdene. 

 

«Markedet er ikke utviklet mellom Norge, Sverige, Finland og Russland. Vi har mye kontakt 

med Russland, men ingen real business. Goodwill fra politikere kan ikke transformeres til 

business uten etterspørsel » Næringslivsaktør, Rovaniemi. 

 

«Det er like vanskelig å gå inn i Norge som i Russland.» Næringslivsaktør, Rovaniemi. 

 

En finner også mismatch mellom fortellingen om Nordvest-Russland som et attraktivt område for 

utvikling, og fortellingen om hvordan lokalt næringsliv ser på Nordvest-Russland. Det er 

hovedsaklig St. Petersburg og Moskva-området som hovedsaklig er av interesse for finsk og svensk 

næringsliv. Ikke Nordvest-Russland. 
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 «Russland er en viktig handelspartner for Finland, men det meste av handelen er i sør». 

 Offentlig aktør, Rovaniemi. 

 

Dette kan forklare noe av den manglende finske satsingen i nord. 

 

«Vi har en litt annen situasjon her i Finland. St. Petersburg er nær, store finske selskaper er 

fokusert mot Moskva, St. Petersburg og Baltikum. Derfor er det vanskelig å pushe 

nordområdepolitikk i Finland.» Offentlig aktør, Rovaniemi. 

 

Fortellingen samsvarer mellom næringslivsaktører og offentlige aktører. Synspunktene gjentar seg.  

 

 «Generelt tror jeg ikke svenske bedrifter er interesserte i Nordvest-Russland. Vi er historisk 

 interessert i Baltikum og St. Petersburg.» Offentlig aktør, Luleå. 

 

Her er det interessant å trekke inn Hønnelands (1998) forskning på identiteten i de russiske 

nordområdene da jeg ikke har informanter som representerer dette perspektivet. Hønneland (1998) 

tematiserer hvorvidt det eksisterer en Barentsidentitet
34

 og havnet som før nevnt på samme 

konklusjon som Strøksnes (2006). Det eksisterer ingen felles Barentsidentitet. Hønneland skriver 

om Russland og peker på at selv om en har hatt en utstrakt Pomor-handel mellom Norge og 

Russland, betraktet en hverandre som fremmede, strangers, med en markert forskjellig kulturell og 

religiøs bakgrunn enn nordmenn. Nå, med fokus på regionbygging i Norden, forventer en at en 

transnasjonal identitet vil oppstå i nord, men en rekke faktorer peker, ifølge Hønneland, mot at dette 

kan være vanskelig.  

 

Hønneland (2010) viser til Murmansk. Etter andre verdenskrig flyttet en folk fra sør nord for å 

befolke Murmansk. På samme måte har militæret i Murmansk blitt bygget opp ved rekruttering 

sørfra. Dette, mener Hønneland, gjør det vanskelig å trekke en skarp linje mellom folk fra nord, 

eller nordboere (Northerners) og folk fra sør (Southerners). Identiteten til Murmansk befolkning er 

ikke entydig «northerners». Hønneland (2010) peker på at russere i nord (her: Kolahalvøya), i likhet 

med norske informantene i mitt materiale, kontrasterer seg mot «sør». 

 

 «Søringene skriker og bærer seg; de tar sjelden høyere utdanning og er stort sett hensatt 

                                                 
34 Barentsregionen omfatter de samme geografiske områdene som regjeringen har definert som nordområdene i 

politisk forstand, og dermed samme område som jeg definerer som nordområdene i denne oppgaven. 
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 til å drive småhandel, som å selge grønnsaker på det lokale markedet. De har utpregede 

 sosiale evner og kan snakke med hvem som helst om hva som helst. Nordboerne kan på  sin 

 side framstå som trauste og fåmælte, men de er til gjengjeld mer oppriktige. Både det 

 barske nordlige klimaet og det høye utdanningsnivået deres har lært dem å ta hensyn til 

 hverandre.» (Hønneland 2010). 

 

Kultur.  

 

Kulturelt samarbeid er vektlagt i regjeringens nordområdepolitikk. «Regjeringens politikk er en 

bred nasjonal satsing på bosetting, arbeid, verdiskaping, utdanning, kultur og kontakt over grensene 

i nord» (Utenriksdepartementet 2006:2). 

 

 «It is said that cooperation in the cultural field, followed by emphasis on infrastructure, is 

 the first natural step in the formation of a new region. As the former Norwegian Minister of 

 Foreign Affairs, Johan Jørgen Holst highlighted cultural cooperation as a very  important 

 element in order to help develop a regional identity and to foster an understanding of the 

 importance of the cooperation in the region.
35

» (Carrillo 1998:26). 

 

I nordområdestrategien (Utenriksdepartementet 2006:33-34) pekes det på kulturelt samarbeid og 

trekker frem barskt klima og store avstander, samt spredt bosetning og nedadgående folketall som 

fellestrekk for nordområdene. Den trekker frem idrett for å fremme samarbeid på tvers av 

landegrenser, og kultur for å fremme kommunikasjon og forståelse over grense, skape møteplasser 

og nettverk, og åpne for samarbeid på andre områder. Kultur blir omtalt som viktig i et 

regionsbyggersperspektiv, men vektlegges i liten grad lokalt. 

  

 «Så langt har det vært et kulturelt samarbeid på Nordkalotten, vet ikke hvor mye det har 

 hjelpt næringslivet.» Næringslivsaktør, Oulu. 

 

Jeg går ikke videre inn på kulturperspektivet da det i liten grad er tilstede i mitt materiale. 

 

Ressursutvinning. 

 

 «Det er Regjeringens strategi å legge til rette for videreutvikling av et kompetansebasert 

 næringsliv i nordområdene, med hovedvekt på å utnytte mulighetene i de ressursbaserte 

                                                 
35 Reykjavik: The Nordic Council Arctic Conference, 16-17 August 1993 
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 næringene» (Utenriksdepartementet 2006:53). 

 

Rydningen (2004:45) peker på at det finnes godt dokumentert internasjonalt materiale på at det er 

en klar negativ sammenheng mellom rike naturressurser og økonomisk vekst. Regioner med 

naturbasert økonomi regnes derfor for å ha brukt opp sitt vekstpotensial. Fortsatt vekst antas å måtte 

komme fra helt andre kilder enn naturressurser.  

 

Dette synet understøttes til en viss grad av en rekke kilder som ønsker seg satsninger i nord på andre 

områder enn olje og gass som de anser som ødeleggende for andre næringer i et langsiktig 

perspektiv, blant annet turismen. Flere informanter anser oljeeventyret for kortvarig og forbigående, 

og frykter at det kan etterlate seg langvarige konsekvenser for regionens verdi i form av skader på 

naturen.  

 

«Det en kan risikere er at Nord-Norge står ribbet tilbake etter en periode med intensiv 

oljeleting er voldtatt og står ribba tilbake samtidig som en har lagt øvrige næringer i grus. 

(...) Olje og gass vil være en epoke på 30-50 år, så vil det være over.» Næringslivsaktør, 

Tromsø. 

 

Skepsisen mot utvinning av naturressurser, er sterkest i Bodø og Tromsø. En finner dette ikke i 

Kirkenes, Nord-Finland og Nord-Sverige. En finner derimot skepsis mot å investere store ressurser i 

et kortsiktig perspektiv. Rydningen og Nilsson (2004:14-15) peker på flere forklaringer til dagens 

situasjon i Nord-Norge: en periferi mener de, en region hvor den økonomiske utviklingen henger 

etter andre regioner. De mener denne situasjonen kan tolkes på to måter. Den tradisjonelle 

tolkningen er at forholdene i regionen skaper problemer som gjør det vanskelig å hevde seg i den 

nye globale nettverksøkonomien. De peker på at den rådende situasjonen er et uttrykk for at Nord-

Norge fortsatt spiller en perifer rolle og at regionens muligheter til å frigjøre seg fra denne rollen i 

liten grad eksisterer. Årsaken er at regionens utviklingsmønster formes av den strukturen den er 

fanget i. Regionen er fanget i sin egen historie. En har ikke klart å fange opp de mulighetene som 

den globale utviklingen skaper.  

 

Rydningen og Nilsson peker altså på egenskaper ved regionen i seg selv. De peker ikke, som de 

norske informantene i dette studiet, på utenforstående krefter som skyld i dagens situasjon. Som 

eksempler på suksessrike regioner, trekker Rydningen og Nilsson frem Oulu i Finland som har 

maktet å bli et IT-sentrum, og dermed et «sentrum» selv om de rent geografisk er en «periferi». De 

viser også til at regioner som har klart å henge med, og bli til nye sentrum for teknologi og 
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utvikling, er de som heller enn å investere i gammel industri, samt fornye denne, har satset på ny 

industri som krever høykompetent arbeidskraft. Ett annet eksempel de trekker frem er Silicon 

Valley i California, USA som før var et epledistrikt. Nå er Silicon Valley et sentrum for 

høyteknologi. De peker også på at Nord-Norge mangler et Oulu (Rydningen og Nilsson 2004:15). 

 

6.3 Trengs nordområdene som region? 

 

Det kan være fristende å stille spørsmål ved om nordområdene som funksjonell region egentlig er 

nødvendig, all den tid det i liten grad forekommer etterspørsel etter grenseoverskridende samarbeid: 

en har nok å gjøre på hjemmebane, det ikke finnes særlig mye naturlig etterspørsel etter 

grenseoverskridende samarbeid i regionen, det er et uutviklet marked mellom norske, svenske og 

finske nordområder, og en har problemer med å skaffe seg nok arbeidskraft. I andre omgang kan en 

spørre seg om forbedret infrastruktur vil føre til så radikalt forbedrede forhold for næringslivet at 

det også vil øke tilgangen på arbeidskraft, som igjen vil øke næringslivets kapasitet og muligheter 

for grenseoverskridende eller regionalt samarbeid? Dette er lite trolig da en rekke faktorer spiller 

inn på hvorvidt folk ønsker å flytte mot nord. Infrastruktur er bare ett av argumentene, men 

infrastruktur er det som oftest trekkes frem av mine informanter som forklaringsfaktor og årsak til 

at vekst og utvikling hemmes. Dette går igjen hos alle. Som Carrillo (1998:27) påpeker: «An 

integrated economic region can only be achieved if a satisfactory infrastructure exists». 

 

Geir Hønneland og Jørgen Holten Jørgensen stiller i Nordlys 23.mars 2005 et lignende spørsmål: 

«Er det riktig at vi mangler en helhetlig nordområdepolitikk? Og om vi mangler en slik politikk, 

trenger vi den egentlig?» Hønneland og Jensen (2008:102). De to forskerne peker på at 

innvendingene mot den store nordområdeeuforien har vært bortimot fraværende. Dette har også 

vært poengtert av flere. «[Konsulentselskapene] skaper urealistiske forventninger til oljeboring i 

nord og fører folk i Nord-Norge bak lyset med sine påstander, sier Guro Hauge i Bellona» 

(Hønneland og Jensen 2008:105). Et talende eksempel er det når Dagens Næringslivs kommentator, 

Kjetil B. Alstadheim, under tittelen «Gutta på snurr» (i Jenssen og Hønneland 2008:98), skriver om 

NHOs årskonferanse i januar 2006. Alstadheim peker på at de som svarte «Det er ikke mulig å anslå 

noe som ikke er oppdaget» på spørsmålet om hvor mye av verdens uoppdagede olje- og 

gassressurser som finnes i Arktis i NHOs nordområde-quiz, fikk vite at de hadde svart feil. På 

NHO-konferansen ble scenariet «Ringer i vann» presentert der det ble anslått at det ville bli behov 

for 40 000 nye barnehageplasser i nord som en følge av Snøhvit-utbyggingen. Rapporten minner, 

for undertegnedes del, i form og retorikk mer om science fiction enn næringslivspolitiske 

fremtidsscenarier. Argumentene fra næringslivets aktører sentralt tar i liten grad høyde for praktiske 
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problemstillinger som problemer med å få tak i arbeidskraft, uutviklet regionalt marked, dårlig 

infrastruktur og småskala næringsliv. De snakker i visjonære ordelag om utvikling løsrevet fra 

regionens konkrete forutsetninger for langsiktig vekst og utvikling. I dette lyset er det ikke 

vanskelig å forstå at informantene omtaler nordområdesatsingen som «store ord fra sør» og 

«keiserens nye klær». («Ringer i vann» blåste de av når jeg siterte den for dem. Dette, og selve 

rapporten «Ringe i vann», har jeg ikke gått inn på i analysen, men det kan nevnes som en 

kuriositet). 

 

Hønneland og Holter Jørgensen kommer i sin Nordlys-kronikk 23.mars 2005 (i Jenssen og 

Hønneland 2008:102) også innom uklarheten som ligger i store ord og visjoner: «Når en påstår at 

nordområdene «har alt», har «framtiden foran seg» og liknede, vil de fleste nikke gjenkjennende 

uten å be om noen presisering av disse mildt sagt unyanserte påstandene».  

 

Har folket i nord blitt lurt eller har de bare misforstått når de klager på at regjeringen ikke kommer 

og bygger infrastruktur? Spørsmålet er betimelig, gitt uklarheten i satsingen som før er påpekt. 

Jonas Gahr Støre presiserer selv: Budskapet handler om å trekke sammen og samarbeide, ikke 

regjeringspakker for å stimulere til næringsutvikling (NTB 2010). Jonas Gahr Støre sa i sin tale at 

nordnorske krefter selv må sørge for å skaffe arbeidsplasser og ikke forvente regjeringspakker for å 

stimulere til næringsutvikling (Hesla 2010). 

 

«- Det er ikke slik at sentrale myndigheter, utenriksministeren eller noen andre sitter med 

tryllestaven for næringsutvikling, arbeidsplasser eller kultur i nord. Det er de gode 

partnerskapene og samspillet mellom offentlige og private, stat og region, samt norske og 

internasjonale partnere som løser dette. Intet mindre, men samtidig så krevende og 

spennende, sier Støre» (NTB 2010). 

 

Lurt kan man vel ikke si at de er. Noen blir sjarmert.  

 

 «– Jonas Gahr Støre er jo enormt ambisiøs på Nord-Norges vegne. Det blir man inspirert 

 av. Jeg mistet nesten pusten, sier Bente Aasjord som er spesialrådgiver for 

 nordområdespørsmål  i Fagforbundet og bosatt i Nordland. – Støre hiver jo ballen til oss. Nå 

 må vi bli flinkere til å  samarbeide i nord, sier Aasjord» (Hesla 2010). 

 

Men det er et kjent fenomen at man klapper når regjeringsmedlemmer kommer på lokalt besøk og 
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klager når de har reist.  

 

Folk i nord må med andre ord ikke sitte og vente på gavepakker fra sentralt hold. Det kommer ingen 

Nord-Norge pakker. Om regjeringen har brukt for store ord i sin regionbyggingsiver, så store at det 

har gjort at skuffelsen over alt som uteblir, blir desto større? Hønneland og Jensen (2008:110) peker 

på at nordområdepolitikken i likhet med Barentssamarbeidet, i stor grad er merkevarebygging. 

Gammel politikk skal fylles med nytt innhold, men fremfor alt skal den skinne i et nytt lys. 

Retoriske begreper ble tatt i bruk: «tiden er i ferd med å løpe fra oss», eller «svenskene investerer, 

finnene investerer; ja, tyskerne investerer, og portugiserne investerer. Og så sitter Ola Dunk der da 

og får ikke hendene opp av lomma!» (Hønneland og Jensen 2008:111).  

 

Mitt materiale gir ikke støtte til at verken finner eller svensker investerer. De er i liten grad 

interessert i Nordvest-Russland. Argumentet «tiden er i ferd med å løpe fra oss» finner en derimot 

sterk gjenklang for i Kirkenes, om enn ingen andre steder da ingen andre steder virker tro at 

Murmansk har noen særlig betydning for dem selv. 

 

Utviklingen i Murmansk går heller ikke like raskt som antatt, og for å øke interessen for nord, må 

en drive på næringslivet. En får inntrykk av at det aktivt jobbes for å informere og lokke dem 

nordover. Dette blir forsøkt gjort av Finnbarents (en finsk variant av Innovasjon Norge) og Lapland 

Chamber of Commerce. I brosjyren Success in the North, med tilhørende DVD som viser 

byggevirksomhet i Murmansk, skriver Finnbarents og Lapland Chamber of Commerce (ingen 

årstall) at den økonomiske utviklingen i Murmansk regionen ikke har hatt den fart og de 

mulighetene som investorer hadde forventet seg. Videre skriver de at mange entreprenører og 

investorer anser Nord-Finland som «a gateway to the new Eastern and Northern markets». Dette 

avspeiles ikke i mitt materiale. Brosjyren vektlegger videre at det skal startes opp kampanjer for å 

tydeliggjøre kunnskaper som fins i Barentsregionens næringsliv, sånn at disse igjen skal få 

muligheter til å selge sine tjenester til et større marked.  

 

Igjen harmonerer ikke reklamen og storytellingen overens med lokalt perspektiv. Skal en selge sine 

tjenester, må en ha arbeidskraft til å utføre disse. Hadde jeg i mitt materiale utelukkende intervjuet 

aktører fra offentlige aktører som jobber med næringslivsutvikling i nordområdene, hadde antagelig 

mine funn vært annerledes. Da antar jeg at jeg hadde hatt informanter som fortalte om mulighetene i 

nord, om vekst og potensiale i større grad enn problemene. Spriket mellom Finnbarents og Lapland 

Chamber of Commerce sine historier om muligheter i nord, og lokalt finsk næringslivs 

persepsjoner, er til dels tydelige og kan omtales som spriket mellom visjoner og oppfattet 
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virkelighet. Som en informant i Luleå sier det: 

 

 «De svenske selskapene i Murmansk er så svake at de dør om de ikke får hjelp fra EU-

 finansierte prosjekt. Det går til helsike for de fleste». Offentlig aktør, Luleå. 

 

6.4 Hovedkonklusjoner 

 

I følge Neumann (2001) er identiteter konstitutive, relasjonelle og situasjonelle. Fordi 

identitet dermed handler om sosiale prosesser, og siden makt spiller en vesentlig rolle i slike 

prosesser, kan identitetskonstruksjon også forstås som politikk (Neumann 2001:127). Politikk 

kan i denne sammenheng handle om å fortelle en gruppe mennesker hvem de er, for slik og 

skape og re-presentere ett handlende kollektivt selv (Neumann 2001:123). Hønneland og Jensen 

(2008:110) skriver at i Barentsregionen var det en sentral målsetning å få innbyggerne i samtlige 

medlemsland til å føle en tilhørighet til ett og samme område. Nordområdepolitikken er mer et 

norsk anliggende, noe som kommer til syne i vanskelighetene med å finne en dekkende ikke-norsk 

betegnelse på fenomenet. Man har landet på varianten «det høye nord», eller high north, når en 

snakker om nordområdene på andre språk enn norsk. 2000-tallet, skriver Hønneland og Jensen 

(2008:110), er ikke på samme måte eksplisitt regionsbygging, i alle fall ikke av transnasjonal 

karakter slik som Barentsbyggingen. 

 

Hønneland og Jensen har rett i at nordområdepolitikken er et mer norsk anliggende enn 

Barentsregionen, men det pekes like fullt ut en geografisk region som inkluderer nord-Finland, 

nord-Sverige og Nordvest-Russland i tillegg til Nord-Norge. Regionen er dermed interessant å 

undersøke fra et lokalt perspektiv gjennom lokale informanter for å kartlegge lokale persepsjoner på 

nordområdene som region. 

 

Nordområdene eksisterer i liten grad som en handelsregion. Det eksisterer heller ingen definert 

tilhørighet til nordområdene. Det er utfra mitt materiale ikke vanskelig å gi Hønneland (1998:288) 

rett når han påstår «The historical transnational identity outlined in the 'Barents rhetoric' has never 

excisted. (...) the Barents citizen is an illusion.» På samme måte kan man på bakgrunn av mitt 

materiale si at det samme gjelder for nordområdene. Der eksisterer ingen transnasjonal 

nordområdeidentitet. Den er en illusjon. Som Methi (2011:30) peker på: det er ingen i dag som sier 

”Jeg bor i, eller kommer, fra nordområdene”. Folk definerer seg i større grad lokalt og argumenterer 

utfra lokale interesser og utfordringer, ikke regionale.  
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Fra den norske regjerings hold legges nordområdene frem som en selvfølgelig region. Fra et lokalt 

perspektiv er den ikke-eksisterende, verken i praksis eller som identitetsregion.  

 

Ingen økonomisk integrert region. 

 

Kirkenes-erklæringen vektla viktigheten av økt økonomisk samarbeid i Barentsregionen. Målet var 

å transformere regionen til et viktig område for bærekraftig økonomisk vekst gjennom styrket 

politisk og økonomisk samarbeid. De ønsket å skape en integrert økonomisk region (Carrillo 

1998:25). Barentsregionen som fungerende grenseoverskridende region eksisterer ikke, basert på 

mitt materiale. Barentsregionen sammenfaller geografisk med nordområdene slik som de defineres 

politisk i norsk nordområdepolitikk. En kan dermed, basert på mitt materiale, også si at 

nordområdene ikke er en fungerende integrert økonomisk region.  

 

Derimot sliter en lokalt innad i nordområdene med felles problemstillinger med tanke på et 

fungerende regionalt marked. Mangel på infrastruktur, mangel på arbeidskraft, småskala næringsliv, 

kulturforskjeller og nok å gjøre på hjemmebane er gjennomgående problemstillinger som trekkes 

frem. Der eksisterer heller ikke noe felles marked, eller etterspørsel etter dette, i de nordiske delene 

av nordområdene. 

 

Interessen for Russland er laber, og kan i stor grad forklares utfra problemene som her trekkes frem. 

I tillegg kommer forklaringsfaktorer fra nord-Finland og nord-Sverige som går på at en her mangler 

offshore kompetansen som trengs i forbindelse med gass- og oljeutvinning på russisk sokkel i 

Barentshavet.  

 

Diskutable interesser i Nordvest-Russland. 

 

Næringslivets interesser er også i stor grad uttalt å rette seg mot sør, ikke nordover. Bodøs 

næringsliv er sørover rettet. Finland og Sverige har større interesser i St. Petersburg og Moskva, enn 

i Nordvest-Russland. Og infrastrukturen er rettet sørover, mot de respektive lands hovedsteder, ikke 

på tvers innad i regionen. Dette står i kontrast til den norske regjeringens sterke fokus mot nord, og 

vektlegging av nord som Norges viktigste politiske satsing med Russland som den viktigste tosidige 

dimensjonen (Utenriksdepartementet 2006).  

 

Vektlegging av hva som er viktig å prioritere, harmonerer ikke. 
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Regjeringen vektlegger tungt Russland, mens en lokalt vektlegger de praktiske problemene en står 

overfor i hverdagen som er viktige i et lokalt perspektiv: infrastruktur og mangel på arbeidskraft. 

Prioriteringene fra et lokalt og et nasjonalt perspektiv harmonerer ikke.  

 

Agg mot sør.  

 

Med unntak av én gang, adresserer Støre publikum gjennomgående som ”kjære venner” (Methi 

2011:37-38). Talen Methi omtaler ble holdt ved Universitetet i Tromsø 29.april 2010. At han 

adresserer dem som venner indikerer, mener Methi, at Støre signaliserer en sammensvorenhet, han 

definerer nordlendingene som medspillere, og ikke motspillere. En slik måte å adressere tilhørerne 

kan tolkes som en direkte invitasjon; utenriksminister Støre og folket i nord, samme kamp, samme 

mål. Støre fremstår som oppriktig i sitt engasjement for nord.  

 

På samme tid fremstår informantene i de norske nordområdene med det som oppfattes som et 

ektefølt agg mot sør. Dette viser seg på flere måter. En ting er at en notorisk omtaler sør som 

kunnskapsløse. Sør, eller sentralmakta, kan lite om det som skjer i nord. En stoler ikke på «store ord 

fra sør», ønsker ikke å bli overstyrt fra sør og definerer seg sterkt i motsetning til sør og 

sentralmakta. Dette legger de ikke skjul på, og flere informanter blir tydelig opprørt når de snakker 

om søringer og sørs overstyring av nord, eller frykten for en kolonisering og utnyttelse av 

landsdelen. De virker i større grad å definere sør som motspillere enn medspillere, på samme tid 

som de avhenger av sør, blant annet for å få bygget ut infrastrukturen og legge til rette for 

grenseoverskridende samarbeid med Russland. 

 

Denne «aggresjonen» mot sør finner en verken i Nord-Finland eller Nord-Sverige. Her har en 

fundamentalt annen holdning til sentralmakten, og en forståelse av hvordan denne handler. En er 

ikke fornøyd med satsingene i nord, men heller ikke refsende på samme måte som i Bodø, Tromsø 

og Kirkenes. I mindre grad plasserer informantene i Nord-Finland og Nord-Sverige ansvaret i sør. 

En ordlegger seg mer konkret, den altomfattende kritikken av sør er ikke framtredende på samme 

måte. Dette til tross for at verken Finland eller Sverige i 2008 hadde en definert nordområdesatsing.  

 

Stort sprik mellom fortellingen fra regjeringshold og lokal persepsjon. 

 

En står igjen med nordområdene som en politisk definert region som er ikke-eksisterende fra et 

lokalt perspektiv.  I regjeringens Soria Moria-erklæring heter det at regjeringen ser nordområdene 

som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene fremover (Utenriksdepartementet 2006). 
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Lokalt omtales satsingen som innholdsløs og keiserens nye klær. Kontrasten mellom den 

overordnede historien om satsningen i nord, og den lokale fortellingen om, eller persepsjonen av, 

nordområdene, er stort. Det er vanskelig å se at det er samme region man snakker om. Fra lokalt 

informantperspektiv, beskrives en helt annen region enn den som beskrives fra regjeringshold.  

 

Vi har en kraftig mismatch mellom den lokale historien om nordområdene som en region, og den 

som presenteres fra regjeringshold. Mismatchen finner vi både i norske, svenske og finske 

nordområder. På samme tid har vi en kraftig match blant alle informanter i hvilke problemer som 

pekes ut som hindringer for en funksjonell region. En har en felles forståelse av utfordringer, men 

liten forståelse for å tilhøre en region, bortsett fra i Kirkenes.  

 

Man kan si at nordområdene er en region basert på felles problemer. Per i dag eksisterer regionen 

først og fremst som en politisk visjon og en merkevare klistret på ett geografisk område. I praksis 

finnes regionen ikke.  
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