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Norra Europas råvarutillgångar är viktiga för hela EU
Norra Europa står för en betydande del av EU:s produktion av råvaror, ex-

empelvis järnmalm och skogsprodukter. Till exempel produceras 88 procent 

av EU:s totala järnmalmsproduktion i Barentsregionen. Guld, silver, koppar, 

krom, nickel och aluminium är andra metaller som utvinns i stora mängder 

i regionen (se figur 1). Dessutom får gråberg, en restprodukt vid gruvdrift, 

allt större betydelse för uppbyggnad av infrastruktur och för produktion av 

betong. Skogstillgångarna i Barentsregionen är källan till en stor del av EU:

s totala produktion av papper, trävaror och andra skogsbaserade produkter. 

Skogsproduktionen i Arkhangelsk oblast och republiken Komi i Ryssland 

är mycket hög (se figur 2). Transporter av de råvaror som utvinns i Ba-

rentsregionen till marknaden i EU förutsätter att det finns effektiva och väl 

fungerande transportsystem, som binder samman regionen med europeiska 

kontinenten och resten av världen (se figur 3).

Barentsregionen är även en viktig producent av förnybar energi (se figur 4). 

Den årliga produktionen av vattenkraft i regionen är idag 70 TWh vilket 

motsvarar 23 procent av EU:s produktion. Vattenkraftsproduktionen skulle 

kunna öka till 90 TWh per år genom att vidta åtgärder för att effektivisera 

befintliga kraftverk. Inom regionen planeras dessutom vindkraftsprojekt 

som motsvarar en årlig produktion på cirka 60 TWh per år. Ett betydande 

hinder för att kunna förverkliga hela potentialen av den förnybara energi-

produktionen är den otillräckliga kapaciteten i det befintliga elnätet. Ut-

byggnaden av elnätet är dock en process som tar lång tid. I Barentsregionen 

finns också rikliga tillgångar på bioenergi, främst i de stora skogliga områ-

dena.
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Figur 1: Gruvproduktion i EU27 och EU:s andel 
av världsproduktionen. 
Källa: SGU, 2007.

Figur 2: Skogstillgångar

Figur 3: Malm och metallförsörjningen kräver väl fungerande transport-
system.
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Hur kan EU dra större nytta av natur-
tillgångarna i norra Europa?
Ett stort hinder för att förverkliga den fulla potentialen av 

råvaruproduktion i Barentsregionen är bristerna i transport-

infrastrukturen, vilket riskerar att hämma utvecklingen av 

europeisk industri.

Vidareutveckling av persontrafiken, särskilt på järnväg, 

är nödvändig för att bättre integrera arbetsmarknaderna i 

regionen och förbättra tillgängligheten till enheterna för 

forskning och högre utbildning för näringslivet och medbor-

garna. Förbättringar av persontransportsystemet i regionen 

skulle även bidra till att stärka regionen som ett resmål för 

turister från hela Europa och resten av världen.

Norra Europa i ett globalt perspektiv
Med långsamt återupptagen ekonomisk tillväxt i EU och resten 

av OECD och med fortsatt stark tillväxt i de asiatiska tillväxt-

marknaderna, förväntas den globala efterfrågan på och konkur-

rensen om tillgång till råvaror öka under överskådlig framtid. 

Givet råvarumarknadernas globala karaktär medför detta 

naturligtvis att efterfrågan kommer att öka också för de råvaror 

som produceras i Barentsregionen.

Barentsregionen kan även öka i betydelse som en länk för att 

transportera varor och råvaror till och från Asien och Nord-

amerika. Den föreslagna ”NEW-korridoren” skulle utgöra en 

alternativ väg för containertransporter mellan Nordamerika 

och Kina, med containrar som överförs från järnväg till sjöfart 

i hamnen i Narvik, för att undvika överbelastade transportkor-

ridorer i Centraleuropa. Se figur 6.
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Figur 2-5: Det finns ytterligare potentialer för utökad utvinning av råvaror, 
produktion av förnybar energi och utveckling av turistnäringen i Barentsregio-
nen. Nyttjande av dessa potentialer skulle vara till nytta för hela EU. 
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Figur 4: Den förnybara energiproduktionen är stor i Barentsregionen och det finns 
ytterligare betydande potentialer.

Figur 6: NEW-korridoren (Northern East West Freight Corridor) är en intermodal transportkorridor som förbin-
der den nordamerikanska östkusten med Skandinavien, Ryssland, Kina och Centralasien, via hamnen i Narvik 
och järnvägssystemet i de nordiska länderna
Källa: N.E.W., UIC (International Union of Railways) 2004
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Transportinfrastruktur
Om EU skall kunna dra full nytta av de betydande naturtillgångarna i 

Barentsregionen, är ändamålsenlig transportinfrastruktur en viktig för-

utsättning. Industriproduktionen i regionen utgör redan en betydande 

andel av den totala exporten från länderna i norra Europa. Följdakt-

ligen är de södergående transportflödena, både på järnväg och sjöfart, 

från Barentsregionen nästan dubbelt så stora som norrgående flöden till 

regionen. Vägtransporter har mindre betydelse för industrin i regionen, 

med något större norrgående flöden än södergående flöden. På grund av 

den skrymmande och tunga karaktären på varorna som produceras av 

industrin i regionen, är effektiva järnvägstransporter av särskild bety-

delse för att koppla ihop regionen med externa marknader.

Som framgår av figur 7 nedan finns ingen anslutande nord-sydlig trans-

portkorridor mellan korridorerna Nordiska Triangeln och Northern 

Axis, som identifierats av EU-kommissionen. Idag är dessa två korrido-

rer förbundna via den Botniska korridoren, som går genom både Sverige 

och Finland och förbinder de öst-västliga och de nord-sydliga trans-

nationella axlarna i Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Botniska 

korridoren är redan i dag en strategiskt viktig transnationell länk med 

stora flöden av godstransporter. Den Botniska korridoren fyller också 

en viktig funktion genom att koppla ihop de öst-västlig transportkorri-

dorerna Finland-Sundsvall-Östersund-Trondheim och Vasa-Umeå- Mo i 

Rana.

Figur 8 visar befintliga och potentiella flöden av godstransporter på 

järnväg i norra Europa och visar tydligt behovet av effektiv kapacitet i 

järnvägsförbindelser i nord-sydlig riktning i denna region. Utöver dess 

betydelse för godstransporter, har Botniska korridoren också en viktig 

roll för att integrera arbetsmarknaderna i regionen, öka utbudet av kvali-

ficerad arbetskraft och förbättra industrins tillgång till forskningscentra. 

Den skulle också kunna fungera som ett sätt att ytterligare utveckla 

klimatvänliga former för turism i regionen.

Kapaciteten på Malmbanan planeras uppgraderas för att klara ökad 

gods- och persontrafik. Det planerade nya gruvorna i Sverige och Fin-

land kommer att behöva ett optimerat transportsystem. Planering och 

förhandlingar pågår.

Vidare finns behov av att förstärka kapaciteten mellan Kajana och Vart-

ius för att klara en ökning av den gränsöverskridande öst-västlliga trafi-

ken. Signalsystemet på Ledmozero-Kotskomabanan, som förbinder de 

finska och ryska järnvägsnäten, behöver uppgraderas. Betydande flask-

halsar på stråket Belomorsk-Arkhangelsk behöver åtgärdas.

Befintliga volymer

Potentiella volymer
från ökad produktion 
i norra Sverige, 
Finland och Ryssland

Figur 8: Godsvolymer i järnvägssystemet i de nordiska länderna och 
nordvästra Ryssland. Befintliga och potentiella volymer.
Källa: ÅF Infraplan
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Figur 7: En jämförelse av det befintliga nätverket av EU:s trans-
portkorridorer (ovan) med nuvarande transportflöden (till höger) 
visar på behovet av en strategisk nord-sydlig korridor i norra Eu-
ropa. Källa: Botniska korridoren/ÅF Infraplan

Figur 9: Kompletterande korridorer behövs för att EU ska få nytta 
av den växande produktionen av råvaror och förädlade produkter 
i Barentsregionen.
Källa: Botniska korridoren/ÅF Infraplan

Hamnar och landbaserade anslutningar behöver utvecklas för att klara 

den ökande användningen av intermodala transporter, som utgör en vä-

sentlig del av många transportkedjor i regionen. Intermodala terminaler 

har byggts och fler byggs för närvarande. Effektivare terminaler behöver 

byggas och befintliga terminaler måste göras effektivare för att skapa ett 

mer hållbart transportsystem.

Spårvidden som används i Ryssland och Finland är 1 520 mm medan 

spårvidden i Sverige och större delen av Europa är 1 435 mm. Detta 

hinder för effektiv internationell tågtrafik i regionen måste lösas genom 

utveckling av ny teknik, som klarar det hårda klimatet.

Gemensamma omfattande åtgärder krävs för att möta 
utmaningarna
De problem som beskrivits ovan behandlas i varierande grad i respektive 

lands nationella transportplan. Men om regionen, övriga Europa och 

världen ska kunna dra full nytta av de rikliga naturtillgångar som finns 

tillgängliga i Barentsregionen, behövs en gemensam, omfattande insats 

för att ta itu med de förestående infrastrukturella utmaningarna. Detta 

skulle stärka den ekonomiska tillväxten både i regionen och för Europa 

som helhet.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Norra Europa och Barentsregionen är ovanligt rik på naturtill-

gångar och råvaror och bidrar i betydande grad till EU:s råva-

ruförsörjning. Hållbar tillväxt baserad på tillgångarna i norra 

Europa fordrar strategiska åtgärder i transportsystemen.

En grund för konkurrenskraft och tillväxt i EU
EU har betonat betydelsen av naturtillgångar för europeisk 

tillväxt och konkurrenskraft i ett antal strategiska dokument. 

Tillverkningsindustrin är mycket beroende av fungerande råva-

ruförsörjning. Detta manifesteras i Europeiska kommissionens 

förslag till sektoråtgärder avseende konkurrenskraft för europeisk 

metall- och skogsbaserad industri. Tillgången till råvaror betonas 

som en kritisk fråga av högsta prioritet i båda dessa fall.

Bygg-, kemikalie-, bil-, flyg-, maskin- och utrustningssekto-

rerna, vilka ger ett sammanlagt förädlingsvärde av mer än 1 300 

miljarder euro och sysselsättning åt cirka 30 miljoner människor 

inom EU, är alla beroende av tillgång till råvaror.3

EU som helhet har begränsade råvarutillgångar. Prospektering 

och utvinning av råvaror möter ökad konkurrens från alternativa 

markanvändningar och en hårt reglerad miljö, liksom tekniska 

begränsningar i tillgången till mineralfyndigheter. De flesta av 

fyndigheterna är dock belägna i den nordligaste delen av Europa, 

där konkurrensen om markanvändningen är relativt begränsad. 

EU är idag mycket beroende av import av strategiskt viktiga 

råvaror som är alltmer påverkade av globala snedvridningar på 

marknaden4. 

3 COM (2008) 699 FINAL
4 Dessa inkluderar exportavgifter och kvoter, tillsammans med subventioner, prisfixering, dubbla pris-

system och restriktiva investeringsregler. Över 450 exportrestriktioner på mer än 400 olika råvaror 
(t.ex. metaller, trä, kemikalier, hudar och skinn) har identifierats. COM (2008) 699 FINAL

Den skogsbaserade industrin, med ett produktionsvärde på cirka 

370 miljarder euro, och förädlingsvärde på cirka 120 miljarder 

euro, svarar för mer än 3 miljoner jobb i nästan 350 000 företag. 

Många delar av dessa industrier spelar en viktig roll för att upp-

rätthålla hållbar sysselsättning på landsbygden.5

Skogsbaserade industrier i EU är i allmänhet konkurrenskraf-

tiga och presterar bra både tekniskt och ekonomiskt. Massa- och 

pappers-, träbearbetnings- och grafiska sektorer är världsledande 

på många områden. Dessa sektorer står dock inför en rad ut-

maningar, särskilt när det gäller tillgång till råvaror, behovet av 

minskade utsläpp av växthusgaser, innovation, handel och in-

formation av skogsbaserade produkter. Det finns överkapacitet 

i pappers- och massaindustrin i Barentsregionen och brister i 

transportsystemen kan leda till nedläggning av produktionsan-

läggningar. Detta i sin tur medför att tillgången på råvaror inte 

kan nyttjas.

De rika naturtillgångarna i Barentsregionen kan härvid spela en 

viktig roll för att minska den europeiska efterfrågan på råvaror.

1.2 Rapportens fokus
Rapportens fokus är att klarlägga betydelsen av råvarutillgång-

arna i Barentsregionen och dess betydelse för den ekonomiska 

utvecklingen i Europa. En stor del av råvarorna konsumeras i 

Centaleuropa och Storbritannien. Därför behöver rapporten 

också fokusera på transportsystemen.

Rapporten baseras delvis på en sammanfattning av ÅF Infra-

plans tidigare och pågående studier, samt på andra befintliga 

källor.

5 COM(2008) 113 final
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2 Norra Europa och Barentsregionen

2.1 Geografi
Barentsregionen innefattar de nordligaste delarna av Sverige, 

Finland, Norge och nordvästra Ryssland (se figur 2.1:2):

 • Norrbottens och Västerbottens län i Sverige, 

•  Regionerna Lappland, Kajanaland och Uleåborg i Finland, 

•  Nordland, Troms och Finnmark fylken i Norge 

•  Murmansk oblast, Karelska republiken, Arkhangelsk oblast, 

Nenets autonoma distrikt och republiken Komi i Ryssland. 

•  Området omges av Norska havet, Barents hav, Vita havet och 

Bottenviken.

Barentsregionen har cirka 5,4 miljoner invånare6. Regionens 

areal motsvarar Frankrike, Spanien, Portugal och Tyskland till-

sammans. 

Merparten av Barentsregionen tillhör den tempererade barr-

skogszonen, medan den skandinaviska bergskedjan, norra de-

larna av Kolahalvön, Nenetsområdet och Novaja Zemlja tillhör 

den arktiska tundran. Lokaliseringen huvudsakligen norr om  

polcirkeln ger en midsommarperiod med exotisk midnattssol och 

en kall midvinterperiod med mörka polarnätter, upplysta av den 

vita snön.

Denna Euroarktiska region karaktäriseras av strängt klimat och 

långa avstånd. Dock är få platser på jorden (och ingen annan del 

av Europa) lika rika på skogar, mineraler, fisk samt potentialer 

för produktion av förnybar energi, olja och gas. Den varierade 

naturen och klimatet med fyra årstider ger goda förutsättningar 

för turism.

Förutom naturresurser har Barentsregionen kvalificerad arbets-

kraft och är en mötesplattform mellan Europeiska unionen, 

Ryska federationen och Norge.

Norra Norge karaktäriseras av ett dramatiskt landskap med 

djupa fjordar och höga berg. Den skandinaviska bergskedjan är 

mer kuperad på svenska sidan. Mellan bergskedjan och den be-

folkade kusten längs Bottenviken finns ett skogslandskap korsat 

6 SCB, SSB, Finstat, Rosstat

Figur 2.1:1 Barentsregionen - en översikt. 
Källa: ÅF Infraplan Areal: 1 755 800 km2

Befolkning: 5 400 0006

Huvudsakliga naturresurser:
Metaller och mineraler
Skog och skogsbaserade produkter
Energi 
Varierad natur och varierat klimat 
som bas för turism

•
•
•
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av älvdalar. Nordvästra Sverige, liksom norra Finland, är glest befolkat och har ett 

varierat landskap med myrar, berg och stora skogsområden.

Den ryska delen av Barentsregionen täcker cirka två tredjedelar av området och har 

cirka två tredjedelar av befolkningen. Befolkningen är starkt urbaniserad och stora 

delar av landsbygdsområdena har avfolkats. Den arktiska tundran breder ut sig över de 

norra delarna, medan de södra delarna är täckta av skogslandskap.

Norra Europas havsregioner har stor betydelse för fiskeindustrin, olja och gasutvin-

ning, transporter och produktionen av förnybar energi.
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Norra Europas förhållande till EU och globala marknader
Sverige och Finland svarar tillsammans för cirka 5 procent av 

avsänt gods inom EU:s interna varuhandel (EU27). Andelen har 

varit konstant under perioden 2001-2008. 

Ryssland och Norge tillhör EU:s huvudsakliga handelspartners 

utanför EU27, med andelar av EU:s import på 11 respektive 6 

procent. Den ryska delen av EU:s import utanför EU27 har mer 

än fördubblats under de senaste decenniet, medan Norges andel 

har ökat med 50 procent. 

Sverige och Finland svarar för relativt stora andelar av de avsän-

da råvarorna inom EU:s interna varuhandel (8 procent år 2008), 

medan 40 procent av EU:s externa import av energiprodukter 

kommer från Norge och Ryssland.7 Betydande delar av dessa 

råvaror och energiprodukter genereras i Barentsregionen.

Den globala finanskrisen påverkade merparten av världen från 

mitten av 2008. Krisen markerade ett avbrott i den positiva tren-

den av global ekonomisk tillväxt, med minskade godsvolymer 

som följd. Det globala finansiella systemet håller på att stabili-

seras, den globala ekonomiska tillväxten håller långsamt på att 

återupptas och godsvolymerna förväntas öka igen.

Kina, till exempel, klarade krisen förhållandevis bra. Kina gick 

in i krisen med solid ekonomisk grund och har därmed kun-

nat genomföra ett stort ekonomisk stimulanspaket. Kinas BNP 

tillväxttakt föll, men var fortfarande mycket stark på 8,7 procent 

år 2009.

Trots krisen har den globala ekonomiska tillväxten ökat markant 

det senaste decenniet. Detta beror huvudsakligen på den starka 

tillväxten i stora, folkrika länder i Fjärran Östern (Kina och 

Indien).

Dessa tillväxtekonomier är i behov av omfattande investeringar i 

industri och infrastruktur, vilket i sin tur kräver råvaror. Dessut-

om ökar hushållens konsumtion starkt i dessa länder, vilket också 

bidrar till en generell trend av ökade råvarupriser.

Förnyad tillväxt i OECD och EU-länderna, i kombination med 

stark tillväxt i Asien och delar av Afrika, kommer därför att 

innebära ökad konkurrens om råvaror (se figur 2.1:2).

7 Eurostat Statistical Yearbook 2008.
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Figur 2.1:2 Huvudsakliga handelsflöden från norra Europa. Nor-
ra Europa är en viktig del av EU och den omgivande världen. 
Merparten av regionens export går till Central- och Västeuropa. 
Exportflöden till Fjärran Östern och vissa delar av Afrika är 
relativt mindre, men har visat kraftig tillväxttakt det senaste 
decenniet. 
Källa: ÅF Infraplan.

Större efterfrågan på naturresurserna och råvarorna i Barentsre-

gionen kan därmed förväntas, liksom högre priser på skogs- och 

mineralresurser.

Norra Europa är också intressant för transnationella godstran-

sporter mellan öst och väst. NEW-korridoren8 är en alternativ 

rutt för containertransporter mellan Nordamerika och Kina, via 

Narvik och Haparanda.

Med denna rutt kan de trånga och tidskrävande transportsyste-

men i Centraleuropa och vid Nordamerikas östkust bli mindre 

viktiga.

8 Containertrafik mellan Nordamerika och Asien, via norra Europa har genomförts i ett Interreg II-
projekt ”The Northern East West Freight Corridor Crossing Haparanda/Tornio” och i ”UIC-project 
East-West Transports Northern Alternative”.
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2.2 Befolkning
Den totala befolkningen i Barentsregionen uppgår till 5,4 miljo-

ner invånare (2009).9

Det finns relativt tätbefolkade områden i Barentsregionen, sär-

skilt längs bottenvikskusten och i Murmansk, Arkhangelsk, 

Petrozavodsk, Syktyvkar och andra regionala centra. Trenden är 

dock att urbaniseringen fortsätter.

Ryska delen av Barentsregionen har till följd av ekonomisk och 

administrativ omvandling förlorat en stor andel av befolkningen, 

ungefär 1 procent per år under det senaste decenniet. Föränd-

ringarna är mer måttfulla i den nordiska delen av Barentsregio-

nen, även om områden utanför regionala- och utbildningscentran 

minskar i befolkning. Även viktiga råvaru- och industricentrum 

har vikande befolkning. I norska delen av Barentsregionen är 

emellertid trenden positiv även i många små kommuner. 

De senaste 50 åren vittnar om omfattande utflyttning från Ba-

rentsregionen, i synnerhet när det gäller unga människor. För-

bättrad och balanserad befolkningstillväxt är dock viktiga fakto-

rer för att säkerställa hållbar naturresursförsörjning för EU som 

helhet. 

9 SCB, Finstat, NSB och Rosstat
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Figur 2.2:1 Kommuner och befolkning i Barentsregionen.
Källa:  ÅF Infraplan

Befolkning per km2: 3,2
Största städer och stadsstråk (2008): 

Arkhangelsk:  348 000 inv.

Severodvinsk:  189 000 inv.

Murmansk:  389 000 inv.

Gruvstadsregionen på
Kolahalvön:  241 000 inv.

Pertrozavodsk:  271 000 inv.

Syktyvkar:  233 000 inv.

Svenska bottenvikskusten:   365 000 inv.

Finska bottenvikskusten:  294 000 inv.

Norska kusten 
Bodö-Tromsö:  276 000 inv.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Regioner Befolkning 2009 Förändring 2000-2009
Nordland fylke 236 000 - 1,6 %
Troms fylke 156 000  +2,9 %
Finnmark fylke 73 000 - 2,1 %
Västerbottens län 259 000 +1,4 %
Norrbottens län 249 000 - 2,8 %
Uleåborgs län 475 000  + 3,6 %
Lapplands län 184 000 -4,2 %
Karelska republiken 684 000 - 6,9 %
Republiken Komi 951 000 - 10,1 %

Arkhangelsk oblast 1 255 000 - 9,7 %
Murmansk oblast 836 000 - 11,1 %
Nenets Aut. distrikt 42 000 + 3,3 %
TOTAL 5 400 000 - 6,0 %

Det finns tre huvudsakliga arktiska och subarktiska ursprungs-

befolkningar i Barentsregionen; Samerna (60 000), Nenets  

(7 000) och Vepsians (6 000). Ursprungsbefolkningarna har egna 

språk, kulturer and traditioner för handel och samhälle. Ko-

mifolket har status som ursprungsbefolkning inom Republiken 

Komi, men de är inte erkända som “ursprungsbefolkning” enligt 

den federala lagstiftningen. Kareler och Pomorer är andra mino-

riteter i regionen10.

10 Action Plan for Indigenous Peoples in the Barents Euro-Arctic Region
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2.3 Näringslivsstruktur
Nordiska delområden
Näringslivet i de nordiska delarna av Barents är i stor utsträck-

ning uppbyggt kring basindustrierna, men kännetecknas av 

relativt högre förädlinggrader än i de ryska delområdena.11 

Norra Finland har stora andelar inom trä-, pappers- och metall-

industri. Utvinningen av malm ökar. Turismen har ökat dra-

matiskt de senaste årtiondena och har ytterligare potential för 

expansion.

Basindustrin utgör en betydande del av näringslivet i norra Sve-

rige, bland annat i form av gruvdrift, metallurgi, mekanisk indu-

stri samt skogsbaserade industrier (trä, papper och massa), vat-

tenkraft och specialiserade tjänster. Norra Sverige har också en 

betydande besöksnäring med ytterligare potential för expansion.

Näringslivet i norra Norge kännetecknas främst av utvinning av 

olja och gas (särskilt kring Hammerfest), vattenkraft, fiske och 

fiskförädlingsindustri. I Helgelandsområdet, i södra Nordland 

fylke, finns dessutom betydande stål-, aluminium- och kemisk 

industri. Turismen är också viktig för norra Norge (särskilt kring 

Lofoten).

Ryska delområden
Murmansk oblast (Kolahalvön och området närmast söder där-

om) har stora resurser av malm, mineraler, olja, gas och industri 

med anknytning till metallurgi, energi, livsmedel ochkemi. Vissa 

delar av Kolahalvön har även fina sportfiskevatten och ökande 

turism.

I Republiken Karelen domineras näringslivet av skogs-, pappers- 

och energiindustri, järnmalmsutvinning, mineralutvinning och 

livsmedelsproduktion.

Näringslivet i Arkhangelsk oblast domineras av skogsbruk, såg-

verksindustri och massaindustri. Arkhangelsk oblast har ett stort 

exportöverskott i utrikeshandeln och värdet tenderar att öka.

I Republiken Komi domineras näringslivet av olja, gas, kol och-

skogsbruk.

11 STBR Barents Railway Network, 2005 

Figur 2.3:1 Industriregioner i Barentsregionen. Industrikluster under utveckling och nya industrikluster per bransch.
Källa: STBR, ÅF Infraplan
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2.4 Arbetsmarknad
Arbetsmarknaderna inom de skandinaviska delarna av Barents-

regionen kännetecknas av specifika mönster. Regionala centran 

(oftast också fungerande som centrum för högre utbildning) har 

höga sysselsättningsgrader, särskilt för kvinnor.

På grund av mindre diversifierade arbetsmarknader har perifera 

industrikommuner ofta lägre sysselsättningsgrader, särskilt för 

kvinnor. Kommuner med särskilda nischer, exempelvis biltestin-

dustrin, har också höga sysselsättningsgrader. 

Pendling är en mycket viktig balanserande mekanism som både 

ger bättre nyttjande av arbetskraften och en balanserad demo-

grafisk struktur.
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Figur 2.4:1 Sysselsättningsnivåer och arbetspendlingsmönster för män. 
Källa: SCB, bearbetad av ÅF Infraplan.

Figur 2.4:2 Sysselsättningsnivåer och arbetspendlingsmönster för  kvinnor.
Källa: SCB,  bearbetad av ÅF Infraplan.

Arbetsmarknadsregionerna inom varje land är fortfarande i 

mycket stor utsträckning åtskilda av nationella gränser. ”Moto-

rerna” i arbetsmarknadsregionerna är region- och utbildnings-

centra, eftersom dessa har de mest diversifierade arbetsmarkna-

derna.

De viktiga råvaruområdena är emellertid ofta mycket isolerade. 

Detta är en viktig utmaning att hantera, när man arbetar för att 

uppnå en hållbar råvaruförsörjning för hela EU.

Sysselsättningsstatistik för Ryssland är inte tillgänglig. I jämfö-

relse med resten av Barentsregionen är sysselsättningsnivåerna 

förhållandevis lägre och mer obalanserade, delvis på grund av 

stora förändringar i administrativa och ekonomiska förutsätt-

ningar. Dessutom är pendlingsströmmarna mycket små, förmod-

ligen på grund av den låga kvaliteten på pendlingsmöjligheter 

som erbjuds av väg-och järnvägssystemen. Dagspendling är 

endast möjlig mellan närbelägna städer, se figur 2.4:1 och 2.4:2.
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2.5 Högre utbildning och 
forskning

Barentsregionen är rik på naturresurser med höga ekonomiska 

värden. Naturen är ekologiskt känslig och återskapas långsamt. 

Användningen av resurserna kräver därför miljövänliga proces-

ser inom industrin samt innovativa åtgärder för miljöskydd och 

återställande.

Den industriella utvecklingen inom EU förutsätter för fortsatt 

konkurrenskraft fortlöpande utveckling av nya produkter, ef-

fektivare produktionsprocesser och effektiv marknadsföring. 

Systemen för högre utbildning och forskning spelar härvid en 

avgörande roll.

Miljö- och klimatfrågorna ställer allt högre krav på forskningen 

att förbättra den industriella effektiviteten och att utveckla och 

förbättra förnybara energikällor. Sambandet mellan industriell 

produktion, miljö- och klimat och nyttjande av naturresurserna 

är mycket starkt. 

Ett utmärkt exempel på att använda dessa särskilda villkor och 

gränsöverskridande utbildningssamarbete är Barents miljö-

tekniska Masterprogram vid universitetet i Uleåborg, som är 

en tvåårig tvärvetenskaplig utbildning baserad på miljö-, pro-

cess- och teknik. Utbildningen innefattar ämnen från samhälls-

ekonomi och lagstiftning till etik och ekologi. Programmet är 

utvecklat av och genomförs i internationellt samarbete med en 

utbytesperiod vid ett av de deltagande universiteten: Lapplands 

universitet i Finland, Narviks högskola i Norge, Arkhangelsk 

statliga tekniska universitet, Murmansk statliga tekniska uni-

versitet och Murmansk statliga pedagogiska universitet i Ryss-

land samt Luleå tekniska universitet i Sverige.

Utexaminerade från programmet kommer ut på arbetsmarkna-

den som experter i miljöteknik, med specialisering i Barentsre-

gionens miljöförhållanden och med kompetens att förstå mil-

jöfrågorna i ett internationellt sammanhang. De examinerade 

kan därmed arbeta i ett brett spektrum av branscher, lokala och 

regionala offentliga förvaltningar så väl som miljömyndigheter 

eller forskningsinstitut, inte bara inom regionen, utan även för 

internationella organisationer. 
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Ej uppdaterade siffror

En forskningstät region av stor betydelse
Forskningsinstituten är koncentrerade till vissa delar av Barents-

regionen. Innovationsklimatet i Norden med öppna och platta 

organisationer är en bra grogrund för utveckling av processer och 

produkter som tas fram i samarbete mellan näringsliv, universitet 

/ institut och offentliga organ.

I Norge finns minst åtta forskningsinstitut i Barentsregionen, de 

flesta lokaliserade runt Tromsø, med inriktning på bland annat 

vattenbruk och nationsgränsöverskridande samarbete.

De svenska forskningsinstitutionerna är geografiskt utspridda 

och inom Barentsregionen, oftast med nära anknytning till 

Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Forskningen är 

främst inriktad på gruvdrift, metallurgi, skogsbruk och växtge-

netik, bränsleteknik arktiska/miljöfrågor, träteknik och rymd.

Finland har cirka 40 anläggningar, varav 28 ligger i Rovaniemi. 

Forskningen är inriktad på skogsbruk, fiske/vattenbruk, djurliv, 

arktisk, geologi, kärnteknisk säkerhet, meteorologi, kemi, rymd 

och miljö.

Murmansk i Ryssland har åtminstone 12 anläggningar med in-

riktning på skogsbruk, fiske, gruvdrift, geovetenskap, seismologi, 

olja/gas och miljö. De andra ryska distrikten i Barentsregionen 

har ytterligare 8 anläggningar.

Figure 2.5:1 Barentsregionen har ett brett utbud av högre utbildning. Helårsprestationer på universitet och högskolor. 
(Helårsprestationer är det totala antalet presterade studiepoäng delat med antalet studieveckor på ett år.)    


