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Sverige och Danmark har en lång tradition av handel med varandra. Det geografiska 
läget i just Öresundsregionen med gynnsamt företagsklimat och bra infrastruktur gör att 
det finns utmärkta förutsättningar för att göra affärer tvärs över gränsen i regionen.

I Øresunddirekts huvuduppdrag ingår, förutom att förse invånare och företag med 
gränsöverskridande information rörande arbetsmarknad, skatt och socialförsäkring 
samt att verka för en integrerad arbetsmarknad i Öresundsregionen, också att identi-
fiera och vidarerapportera juridiska gränshinder som berör både invånare och företag. 
Vårt gränshinderarbete sker i nära samarbete med övriga nordiska informationstjäns-
ter, Greater Copenhagen Committee och Nordiska Ministerrådet. 

Men det finns andra typer av gränshinder som inte är av ren juridisk eller admi-
nistrativ karaktär. Därför har vi i denna studie, genom Øresundsinstituttet, valt att 
titta närmre på vilka uppfattningar, vanor och känslor som påverkar företagens syn på 
en satsning i antingen Danmark eller Sverige – kulturella företeelser som i rapporten 
benämns som ”mentala gränshinder”.

Inom analysen har det genomförts 30 intervjuer med företrädare från svenska och 
danska mindre, medelstora och större företag. Branschtillhörigheten spänner från 
företag inom it och kommunikation, service och handel, till bank och finans, hantverk 
och life science, för att nämna några. 

Resultaten är tudelade. Företagen som intervjuats upplever mentala gränshinder 
som uppfattas såsom hämmande samtidigt som dessa mentala gränshinder kan skapa 
en dynamik som kan driva integrationen framåt, vilket gör att företagare också ser 
goda möjligheter att göra affärer tvärs över gränsen i Öresundsregionen. Studien har 
identifierat fyra mentala gränshinder: den nationella gravitationskraften, skillnader 
i affärskultur eller en upplevelse av en skillnad, få sociala nätverk över gränsen samt 
upplevelsen av en hög tröskel och bristande kunskap om ”den andra marknaden”. I ett 
avslutande efterord analyserar Fredrik Nilsson, professor i etnologi vid Lunds univer-
sitet, studiens resultat och sätter intervjupersonernas berättelser i relation till tidigare 
studier och aktuell forskning. 

Analysen är, på uppdrag av Øresunddirekt Sverige, genomförd av Øresundsinstitut-
tet som har lång erfarenhet av gränsregionalt analysarbete i Norden. Slutsatserna och 
rekommendationerna som framkommit/finns i denna analys är Øresundsinstituttets. 
Inspiration till denna analys har hämtats från den norska studien ”Mentala gränshin-
der – en studie av hur norska och svenska företagare erfar och uppfattar arbete över 
gränsen” (2018).

Øresunddirekt vill rikta ett stort tack till alla intervjupersoner som medverkat i 
analysen och till Fredrik Nilsson, professor i etnologi vid Lunds universitet som skrivit 
efterordet. Vi vill också rikta ett stort tack till Øresundsinstituttet som intervjuat, 
skrivit och sammanställt analysen. Analysen har gett oss viktiga insikter och värdefulla 
rekommendationer i vårt fortsatta arbete med att ge service till och informera företag 
från Danmark och Sverige om möjligheterna till att göra affärer på tvärs över gränsen.

Trevlig läsning önskar
Øresunddirekt Sverige
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Attraktionskrafter

30 intervjuer
Denna studie bygger på 26 intervjuer med företa-
gare och chefer på kulturinstitutioner i Öresunds-
regionen, samt 4 intervjuer med representanter 
för informations- och företagarorganisationer.

In the Mood for Business?

Handelsrelationer 

Företag 
som arbetar 
framgångs-
rikt över 
Öresund

15 rekommendationer

Fyra mentala gränshinder 
har identifierats:
• Nationell gravitationskraft och känslan 

av ”vi och dom”
• Skillnader i affärskultur
• Sociala nätverk når mer sällan över sundet
• Upplevelsen av en hög tröskel
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MENTALA GRÄNSHINDER 
BEGRÄNSAR FÖRETAGARNAS 
RÖRLIGHET I  
ÖRESUNDSREGIONEN
Många företagare ser goda möjligheter att arbeta över 
gränsen i Öresundsregionen, som präglas av att den är en 
storstadsregion med korta avstånd och relativt goda kom-
munikationer. Trots det begränsas det gränsöverskridande 
näringslivet mellan Danmark och Sverige av såväl praktiska 
problem som formella gränshinder – men även av mentala 
gränshinder, som har att göra med hur företagare erfar och 
uppfattar arbete över sundet. 
     Fyra mentala gränshinder som bidrar till att företag i 
mindre utsträckning rör sig över gränsen har identifierats 
utifrån de 30 djupintervjuer som gjorts i denna studie: 
     - En nationell gravitationskraft i form av bland annat 
språkskillnader, nationell nyhetsvärdering och nationell 
kulturkonsumtion, som bidrar till en större kunskap om det 
egna landet, nationella vanor och traditioner, samt en käns-
la av vi (i vårt land) och de (i sitt land).
     - Skillnader i affärskultur mellan länderna, som kan 
skapa friktion i mötet mellan företagare och samtidigt bygga 
upp en bild av det finns något annorlunda och ibland skräm-
mande på andra sidan gränsen.
     - Att sociala nätverk mer sällan når över gränsen mellan 
Danmark och Sverige, vilket kan innebära att färre affärs-
möjligheter uppstår.
      - Upplevelsen av en hög tröskel i form av bristande 
kunskap om marknaden och regler, som ger en känsla av 
osäkerhet eller otrygghet för den som funderar på att arbe-
ta över Öresund och kan leda till att man hellre satsar i det 
egna landet.

Gränser som skapas, vidmakthålls och reproduceras i vardagen 
och som – medvetet eller omedvetet – hejdar människor eller 
företag från att röra sig mellan länder eller regioner. Dessa 
gränser kan, men behöver inte, vara relaterade till fysiska 
hinder (såsom en mur), geografiska hinder (breda floder, berg, 
ogenomträngliga skogar eller långa avstånd), juridiska hinder 
eller politiska hinder (såsom tull- och skattepolitik). De är 
däremot alltid relaterade till tidigare gjorda erfarenheter (egna 
eller andras), de är ofta kollektiva och de förs vidare genom be-
rättelser om det förflutna och stereotypa bilder av ”dom andra”. 
Mentala gränshinder är därmed kulturella (de är delade och de 
är något man lär sig) och performativa (de görs).

Definitionen av  
mentala gränshinder

Näst efter Tyskland är Sverige det land som 
danskarna exporterar mest till. Sverige 
exporterar något mer till Norge och Fin-
land, men Danmark är svenskarnas fjärde 
största exportmarknad. Även för Sverige är 
Tyskland den största handelspartnern.

Källa: SCB, Danmarks statistik 2018

Många företag upplever att det finns sto-
ra möjligheter i att arbeta över gränsen 
mellan Danmark och Sverige. Några 
av de viktigaste attraktionskrafterna är 
möjligheterna att utvidga sin hemma-
marknad, den geografiska och mentala 
närheten i Öresundsregionen och de 
relativa likheterna mellan ländernas 
språk och kultur. Läs på sidan 58.

I ett efterord undersöker Fredrik Nilsson, professor i 
etnologi vid Lunds universitet, hur mentala gränshinder 
färgas av känslor. Han beskriver Öresundsregionen som 
en känslodriven ekonomi som både underminerar och 
stabiliserar nationsgränsen, och tittar närmare på bland 
annat språk, humor och jargong, affärsavtalets käns-
lospel och det förflutnas inflytande över nutida gräns-
dragningar. Läs på sidan 84.

Förslag på hur mentala gränshinder kan förebyggas 
eller hanteras, utifrån de intervjuer som gjorts och 
de mentala gränshinder och attraktionskrafter som 
identifierats, ges inom tre områden: mer information, 
främjande av nätverk och hur företagen kan öka sitt 
gränsöverskridande tänkande. Det handlar bland annat 
om att anpassa information utifrån företagsstorlek, 
bransch och tidigare erfarenhet, och att koppla samman 
branschorganisationer över gränsen. Läs på sidan 74.

Svenska och danska företag med framgångsrika strategier för 
att arbeta över gränsen presenteras på sidan 62. En fördjup-
ning kring arkitektur och fastighet finns på sidan 78. 
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”Mentala gränshinder – en studie av hur 
norska och svenska företagare erfar och 
uppfattar arbete över gränsen”

- Studien utfördes av Øresundsinstituttet i 
samarbete med Fredrik Nilsson, professor 
i etnologi vid Lunds universitet, på uppdrag 
av interregprojektet ”Gränsmöjligheter. En 
161 mil integrerad arbetsmarknad längs 
norsk-svenska gränsen” med finansiering 
från EU, projektägarna Hedmarks Fylkes-
kommune och Länsstyrelsen i Värmland, 
projektdeltagarna Fylkesmannen i Hedmark 
och Svinesundskommittén, samt medfinan-
siärerna Arbetsförmedlingen, Mittnorden-
kommittén, NAV, Västra Götalandsregionen 
och Östfold fylkeskommune.

- I huvudsak genomfördes arbetet under 
2017 och den slutliga analysen presentera-
des i början av 2018. 

- Studien byggde på djupintervjuer med 50 
företagare, samt 13 företrädare för gräns- 
och företagarorganisationer längs hela den 
norsk-svenska gränsen. Det är därmed 
troligen den mest omfattande studie som 
gjorts av hur företagare i Norge och Sverige 
ser på att arbeta över gränsen.

- Sex mentala gränshinder identifierades: 
Nationell gravitationskraft, Att inte komma på 
tanken – betydelsen av omgivning och sociala 
nätverk, Att stanna i sin bekvämlighetszon, 
Upplevelsen av konkreta problem och formel-
la gränshinder, Bilden av ”de Andra”, samt 
Skillnader i affärskultur. Därutöver beskrevs 
ett antal faktorer som i stället fungerar som 
attraktionskrafter som bidrar till att förmå 
företagarna att arbeta över gränsen.

- Studien innehöll också en medieanalys 
av den gränsöverskridande näringslivsbe-
vakningen i norsk och svensk riks- samt 
lokalmedia. Dessutom ingick en genomgång 
av tidigare forskning om gränsöverskridande 
verksamhet mellan Norge och Sverige, samt 
en forskningsöversikt kring performativa 
gränser och mentala kartor.

- Avslutningsvis lämnades 23 rekommen-
dationer på hur arbetet med att överbrygga 
mentala gränshinder skulle kunna fortskrida.

INSPIRATION TILL DENNA 
STUDIE:

Varje dag arbetspendlar 15 000-20 000 människor 
över Öresundsbron och många företag, inte minst 
inom handel, arkitektur och fastighet, arbetar över 
gränsen. Majoriteten av de intervjuade företagarna 
i denna studie ser stora möjligheter i att göra hela 
regionen till sin marknad. Att Köpenhamn är en 
huvudstad och att Skåne har flera större städer 
skapar också en dragningskraft över Öresund.

Den geografiska närheten i Öresundsregionen 
upplevs av många företagare som en fördel, liksom 
det faktum att kultur och språk är förhållandevis lika 
mellan Sverige och Danmark. Vissa intervjupersoner 
menar dessutom att det ligger en fördel i att kunna 
utnyttja skillnader i regelverk och affärskultur. 

I ett större perspektiv är Sverige Danmarks näst 
största handelspartner och Danmark är Sveriges fjärde 
största, enligt siffror från Danmarks Statistik och SCB.

På många sätt förknippas regionen alltså med nå-
got positivt, men det finns också hinder som begrän-
sar näringslivets rörlighet mellan länderna. I denna 
studie undersöks hur företagare ser på att arbeta över 
Öresund och vilka uppfattningar, vanor och känslor 
som får dem att välja bort eller påverkar deras syn på 
en satsning i grannlandet – kulturella fenomen som i 
denna analys benämns som mentala gränshinder. 

De fyra mentala gränshinder som identifierats är:

Nationell gravitationskraft och känslan av 
”vi och dom”
De som intervjuats till denna studie upplever 
generellt inte språket som något stort problem, men 
relativt få intervjupersoner tar del av nyheter från 
grannlandet och inte heller kulturkonsumtionen 
över sundet tycks vara så stor. Faktorer så som språk, 
nyhets- och kulturkonsumtion, utbildning och 
nationella strukturer inom näringslivet samverkar så 
att företagare och privatpersoner har mer kunskap 
om det egna landet och känner sig mer bekväma 
inom nationens gränser – sammantaget kan de 
liknas vid en nationell gravitationskraft. Denna 
nationella gravitationskraft påverkas också av andra 
starka krafter, så som globalisering och urbanisering.

Den medför också att det växer fram kulturella 
skillnader som rör exempelvis traditioner, samhälls-
debatt och affärskultur i de olika länderna. Inte minst 
tycker vi oss se dem när vi jämför oss med varandra, 
vilket är ett sätt att bygga upp en nationell identitet. 
Intervjupersonerna i denna studie talar oftare om 
skillnader i affärskultur än om vilka olika personlig-
hetsdrag de tillskriver svenskar eller danskar. Men det 
förekommer ändå en del beskrivningar av hur ”dom 
andra” är eller hur deras samhälle är uppbyggt. De 
danska intervjupersonerna lyfter ganska ofta fram 

den svenska ”moralen” eller ”politiska korrektheten”. 
Vissa danskar romantiserar Sverige, svenskarna och 
den svenska naturen, medan de intervjuade svensk-
arna oftare talar om den danska affärskulturen på ett 
negativt sätt, även om många också ser positivt på 
exempelvis danskarnas sätt att kommunicera. 

Denna uppdelning i ”vi och dom”, på gott och ont, 
kan skapa en känsla av att det som finns på andra sidan 
är något väsensskilt annorlunda. 

Skillnader i affärskultur
I intervjuerna framträder några tydliga uppfattning-
ar om skillnader i affärskultur mellan Sverige och 
Danmark. Svenskar upplevs bland annat ta längre tid 
på sig i beslutsfattandet och söka konsensus i större 
utsträckning än danskarna, medan danskar upplevs 
kommunicera rakare och mer direkt än svenskarna. 
Flera anser att dansk affärskultur är mer hierarkisk än 
den svenska, men meningarna går i viss mån isär.

Många svenska intervjupersoner hyser en stor 
respekt – som ibland gränsar till oro – för danskar-
nas skicklighet som affärsmän och förhandlare. En 
återkommande uppfattning bland svenskarna är att 
ett avtal inte gäller eller respekteras i Danmark.

Skillnaderna i affärskultur är ofta något som in-
tervjupersonerna uppger att de själva upplevt i mötet 
med den andra nationaliteten, men emellanåt enbart 
något som personerna har hört sägas. Vissa företag 
uppger att de på grund av skillnaderna i affärskultur 
avstått från att ge sig in i det andra landet eller dragit 
sig tillbaka från en satsning, medan andra menar att 
de kunnat anpassa sig till skillnaderna. 

Sociala nätverk når mer sällan över sundet
Majoriteten av de svenskar och danskar som in-
tervjuats är bekanta med någon eller några av den 
andra nationaliteten genom jobbet, men få har nära 
vänner eller släkt på andra sidan sundet. Det skulle 
kunna innebära att färre av de affärsmöjligheter som 
uppstår genom tillfälligheter och som grundar sig i 
företagarens sociala nätverk leder till nya satsningar 
över sundet. 

Genom sociala nätverk förs också historier om 
hur det är att arbeta i grannlandet vidare, och då 
de sociala nätverken sällan når över sundet kan det 
även medföra att företagarna upplever ett större 
avstånd gentemot det andra landet då de främst – på 
gott och ont – hör de egna landsmännens historier 
om exempelvis affärskultur.

Upplevelsen av en hög tröskel
För många av de intervjuade företagarna känns en 
satsning i grannlandet mer avlägsen, osäker och 

otrygg än en utvidgad verksamhet i det egna landet. I 
och med den nationella gravitationskraften saknar de 
ofta kunskap om både regelverket och marknaden på 
andra sidan Öresund och de upplever ibland att det 
är svårt att föreställa sig vad en satsning i grannlandet 
skulle innebära – och kosta.Flera företagare menar 
vidare att de skulle behöva börja arbeta på ett annat 
sätt i det andra landet, vilket gör att steget blir större. 

Bland svenska företagare tycks det dessutom 
förekomma en viss rädsla för Danmark, som bland 
annat har att göra med att svenska företag oroar sig 
för att överkörda av de skickliga danska förhandlarna, 
att man hört i sina sociala nätverk att det tidigare gått 
dåligt för svenska företag i Danmark, eller att man 
ser Köpenhamn som en större och mer internationell 
marknad som kräver mer.

Varje mentalt gränshinder kommer i den följande 
analysen att lyftas fram i ett eget kapitel, med ett efter-
följande case som visar hur näringslivet kan påverkas. 
Syftet är att tydliggöra vilka konsekvenser de mentala 
gränshindren kan få. 

Därefter följer ett kapitel om de krafter som verkar 
i motsatt riktning och i stället förmår företag att ar-
beta över gränsen. Dessa har vi i studien valt att kalla 
attraktionskrafter. Detta kapitel följs också av case, 
som visar på hur företag arbetar framgångsrikt över 
sundet, trots eller genom att hantera dessa mentala 
gränshinder.

I slutet av studien ges 15 rekommendationer för hur 
företagare och aktörer som bidrar med information och 
rådgivning till näringslivet skulle kunna arbeta för att 
förebygga eller hantera mentala gränshinder. De bygger 
på de slutsatser som intervjuerna med företagare och 
rådgivande organisationer gett och handlar bland annat 
hur informationen skulle kunna nå ut bättre till berör-
da parter, hur nätverken över Öresund skulle kunna 
stärkas och hur företagen skulle kunna arbeta internt 
för att möta mentala gränshinder.

 
I efterordet “In the mood for business? Emotionellt 
gränsarbete i Öresundsregionen” resonerar Fredrik 
Nilsson, professor i etnologi vid Lunds universitet, 
kring Öresundsregionen som ett i hög grad emo-
tionellt laddat projekt. Med utgångspunkt i denna 
svensk-danska studie undersöker han hur mentala 
gränshinder färgas av känslor och resonerar kring Öre-
sundsregionen som en känslodriven ekonomi som både 
underminerar och stabiliserar nationsgränsen.

Sist i analysen finns en beskrivning av den metod som 
använts i arbetet, hur urvalet av intervjuföretag och 
-institutioner gjorts, samt en källförteckning.
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Mental obstacles limit entrepreneurs’ mobility 
in the Øresund Region
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Each day, 15 000-20 000 people commute over the 
Øresund Bridge, and many companies, not least 
in trade, architecture and property, work across the 
borders. The majority of the companies interviewed 
in this study see great potential in making the entire 
region their market. Copenhagen being a capital city 
and Skåne’s multiple large cities also make crossing 
the Øresund very attractive.

Many entrepreneurs feel that the Øresund 
Region’s geographic proximity is an advantage, as is 
the fact that the cultures and languages of Sweden 
and Denmark are much the same. Some of those 
interviewed also maintain that taking advantage of 
the differences in regulations and business can also 
mean an advantage.

Seen in a broader perspective, Sweden is Den-
mark’s second-largest trade partner, and Denmark 
is Sweden’s fourth largest, according to figures from 
Statistics Denmark and Statistics Sweden.

In many ways, the region has positive associa-
tions, but there are also obstacles that limit business 
mobility between the two countries. This study 
investigates how businesses view working across 
the Øresund Strait, and the perceptions, habits and 
emotions that lead them to choose not to invest in 
their neighbour nation, or that influence their views 
on doing so. These cultural phenomena are what 
this study calls mental obstacles.

The four mental obstacles identified are:

National attraction and the sense of “us and 
them”
In general, the people interviewed for this study did 
not consider language a significant problem, but 

in certain cases it can be an obstacle that must be 
managed. Relatively few of those interviewed keep 
up on the news from their neighbouring country, 
and cultural consumption across the strait does not 
seem very extensive. Factors such as language, news 
and cultural consumption, education and national 
industry structures, interplay so that entrepreneurs 
and private persons have greater knowledge about 
their own countries and feel more comfortable 
within their national borders – seen together, they 
can be likened to a national attraction. This national 
attraction is influenced by other strong forces, such 
as globalisation and urbanisation, but generally 
speaking it remains strong.

It also entails that cultural differences emerge re-
garding for example traditions, societal debates and 
business culture in the countries; not least, we see 
these when we compare ourselves with one another, 
which is a way to build up national identity. The 
people interviewed in this study speak more about 
differences in business culture than about different 
personality traits that they attribute to Swedes or 
Danes. There are, however, a number of descrip-
tions of how “the others” are, or how their society 
is constructed. The Danish interviewees often point 
out what they call Swedish morals, or political 
correctness, and criticism is sometimes apparent 
here. Among the Danes in this study, some also 
have a romanticised image of Sweden, Swedes, and 
Swedish nature, while Swedish interviewees speak 
about Danish business culture in a more negative 
way, even if many also have a positive impression of 
how Danes communicate, for example.

The distinction of ‘us and them’ can, for better or 

worse, lead to companies deciding not to cross bor-
ders, as it creates the sense that there is something 
fundamentally different on the other side.

Differences in business culture
Certain distinct perceptions about the differences 
in Swedish and Danish business culture emerge in 
the interviews. Among other things, Swedes are seen 
as taking longer to reach decisions and as seeking 
consensus more often than Danes, whilst Danes 
are considered to communicate more directly than 
Swedes. While many believe that Danish business 
culture is more hierarchical than Swedish, opinions 
diverge somewhat.

Many Swedish interviewees have great respect – 
at times bordering on fear – for Danes’ adeptness as 
businesspeople and negotiators. A recurrent concep-
tion among Swedish interviewees is that agreements 
are not valid or respected in Denmark.

Often, differences in business culture are so-
mething that interviewees report having experienced 
personally, but once in a while they are only hearsay. 
Certain companies 
report that they have 
avoided expanding into 
the neighbouring nation 
or withdrawn from 
a venture because of 
differences in business 
culture, whilst others feel 
that they can adapt to 
the differences.

Social networks rarely reach over the strait
The majority of the Swedes and Danes interviewed 
are acquainted with people of the other nationality 
through their work, but few have close friends or 
relatives on the other side of the Øresund. That could 
entail that few of the business opportunities that 
arise through coincidence and that are based in the 
entrepreneurs’ social networks lead to new ventures 
across the Øresund Strait. This is especially true for 
small and medium-sized companies. 

Stories about how it is to work in the neighbouring 
country are also passed on via social networks, and 
since social networks rarely cross the strait, this can 
also mean that entrepreneurs perceive a greater distan-
ce to the other country, as the stories they hear about 
for instance business culture are primarily – for better 
or worse – from their own compatriots.

A high perceived threshold
For many of the entrepreneurs interviewed, a ventu-

re into the neighbouring nation feels more remote, 
insecure and unsafe than expanding operations in 
one’s own country. Because of national attraction, 
they often lack knowledge about the rules and the 
market on the other side of the Øresund Strait, and 
they feel that sometimes it is difficult to imagine 
what a venture in the other country would entail – 
and cost.

A number of entrepreneurs also believe that they 
would have to begin working differently in the other 
country, making the step a much bigger one.

Furthermore, among Swedish entrepreneurs the-
re appears to be a certain apprehension of Denmark, 
for example because Swedish companies are afraid 
that the skilful Danish negotiators will steamroller 
them, or they have heard in their social networks 
that Swedish companies have done poorly in Den-
mark, or they perceive Copenhagen as a larger, more 
international market that requires much more.

At the end of the study, there are 15 recommenda-
tions for how entrepreneurs and organisations who 

provide information and 
advice for the industry 
could work to prevent or 
manage mental obstacles. 
These are based on the 
conclusions reached 
through interviews 
with entrepreneurs and 
advisory organs, and 
they concern, among 

other things, how information could better reach 
relevant parties, how trans-Øresund networks could 
be strengthened, and how companies could work 
internally to confront mental obstacles.
 
In the afterword “In the mood for business? 
Emotionellt gränsarbete i Öresundsregionen” 
[Emotional Border Work in the Øresund Region], 
Fredrik Nilsson, professor of ethnology at Lund 
University, discusses the Øresund Region as a 
highly emotionally charged project. Based on this 
Swedish-Danish study, he investigates how mental 
obstacles are impacted by emotions, and talks 
about the Øresund Region as an emotionally-dri-
ven economy that both undermines and stabilises 
national borders.

At the end of the analysis is a description of the 
study’s methodology, how the companies and 
institutions were selected for interviews, and a list 
of sources.

Many entrepreneurs see good opportunities to work transnationally in the 
Øresund Region, a metropolitan region with short distances and relatively 
good communications. In spite of that, transborder industry between Den-
mark and Sweden is curtailed by practical issues such as formal border ob-
stacles – as well as by mental obstacles related to how entrepreneurs expe-
rience and perceive working on both sides of the Øresund Strait. Four mental 
obstacles that contribute to companies crossing borders less frequently were 
identified through the 30 in-depth interviews conducted in this study.

”In many ways the region 
has positive associations, 
but there are also obstacles 
that limit business mobility 
between the two countries.”
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gäller språk och kultur. Det kan även påverka hur 
företagare eller institutioner väljer att expandera sin 
verksamhet, rekrytera eller sälja sina varor och tjäns-
ter. Som svenskar och danskar talar vi olika språk 
och förstår våra landsmän bättre än de från grann-
landet, även om språket inte upplevs som något 
oöverstigligt hinder för de intervjuade företagarna i 
Öresundsregionen. 

Vi känner till lagarna och reglerna i det egna 
landet, men inte det andra. Vi vet vem som är 
statsminister i det egna landet, men mer sällan i 
grannens. Vi ser lördagsunderhållningen på tv i vårt 
eget land, men inte längre i det andra – även om det 
bland intervjupersonerna var vanligt för bara något 
decennium sedan, innan digital-tv:ns ankomst möj-
liggjorde geografiska spärrar för tv-sändningarna. 

Man kan likna det vid en nationell gravitations-
kraft, som håller kvar såväl privatpersoner som 
företagare i den egna nationen där allt upplevs som 
enklare och mer naturligt.

Relativt få intervjupersoner i denna studie tar del av nyheter, kultur och utbild-
ning från grannlandet. Ett nationellt fokus på dessa områden ökar såväl svensk-
arnas som danskarnas kännedom om och känsla av ett ”vi” i det egna landet. Det 
andra landet blir i stället lätt ”dom”, som exempelvis ses som politiskt korrekta 
eller avslappnade. Fenomenet kan liknas vid en nationell gravitationskraft som 
bidrar till att det som finns på andra sidan gränsen upplevs som annorlunda, 
okänt – och ibland exotiskt. 

MENTALT GRÄNSHINDER
Nationell gravitationskraft och känslan av  
”vi och dom”
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D Samtidigt finns andra krafter som både kan verka 
i en annan riktning och förstärka den nationella 
gravitationskraften. Globaliseringen är tydlig i nä-
ringslivet, där flera intervjuföretag arbetar i betydligt 
fler länder än Sverige och Danmark, vilket påverkar 
synen på regionen. Urbaniseringen, som innebär att 
stora städer som Köpenhamn och även Malmö får 
en allt viktigare betydelse och utövar en dragnings-
kraft som ibland överskrider den nationella, likaså. 
Dessutom innebär den ökade invandringen att nya 
perspektiv och anknytningar till andra delar av 
världen uppstår. Några av de intervjuade näringslivs-
rådgivarna i denna studie lyfter fram att nyanlända 
företagare i mindre grad tycks uppleva mentala 
hinder för att arbeta över gränsen.

I och med den nationella gravitationskraft som 
dock kvarstår växer det bland annat fram nationella 
vanor och traditioner som i 
sig emellanåt kan begränsa 
eller försvåra företagande 
över gränserna, exempelvis 
inom livsmedelsindustrin 
eller byggbranschen, där 
byggföretag och arkitek-
turbyråer vittnar om olika 
arbetssätt och stilar i Sverige 
och Danmark. Samma varor och tjänster efterfrågas 
inte alltid i båda länderna. 

Mellan nationerna uppstår även skillnader som rör 
mer svårdefinierade kulturella fenomen, som varia-
tioner i humor, samhällsdebatt och affärskultur i de 
olika länderna. Inte minst tycker vi oss se dem när vi 
jämför oss med varandra. Att jämföra sig med andra 
är ett sätt att frammana en känsla av gemenskap i den 
egna gruppen – samma fenomen förekommer från 
det lilla samhället till den stora nationen. Genom att 
slå fast vilka ”dom andra” är mejslas den kontraste-
rande bilden av ”vi” fram, samtidigt som de laddar 
själva gränsen med betydelse. Även om bilderna i sig 
kan vara positiva medför de ändå att det kan upplevas 
som ett större steg att korsa gränsen, eftersom man då 
kliver in i något som sägs vara en annorlunda värld än 
den man är van vid. 

Utifrån det begränsade antalet intervjuer som 
gjorts till denna studie kan en viss skevhet anas i 
förhållandet mellan Sverige och Danmark. Medan 
flera danskar är entusiastiska och välvilligt inställ-
da till Sverige och svenskarna ger de sistnämnda 
i stället ofta uttryck för en något mörkare bild av 
grannlandet, inte minst då det gäller affärskulturen. 
Rent praktiskt, sett till den handel och arbetspend-
ling som sker mellan länderna, tycks det dock inte 

innebära att svenskarna väljer bort grannlandet, 
utan intresset är stort. En möjlig förklaring till att 
svenskarna söker sig till Danmark, som också anas i 
flera intervjuer, har att göra med urbaniseringen, där 
Köpenhamn som storstad har sin egen gravitations-
kraft, som i viss mån upphäver den nationella.

Faktorer som bidrar till den  
nationella  gravitationskraften

Språket

Att förstå varandras språk kan tyckas vara av stor 
vikt för att enkelt kunna kommunicera och bedriva 
företag över gränserna. Samtidigt visar undersökning-
ar och forskning att språkförståelsen mellan danskar 
och svenskar minskar. Enligt en undersökning från 
2012 av Respons Analyse uppger nära två tredjedelar 

av svenskarna och hälften av 
danskarna att de inte förstår 
vad det andra landets befolk-
ning säger. Språkförståelsen 
mellan danska och norska, 
och särskilt mellan svenska 
och norska, är betydligt stör-
re. Danska och svenska har 
gått från att vara så kallade 

grannspråk till främmande språk, visar forskning 
från Lunds universitet från 2013, där Robert Zola 
Christensen och Mari Bacquin intervjuat 446 gymna-
sieelever i Malmö och Köpenhamn.

Bland de företagare och institutionsledare som 
intervjuats till den här analysen lyfts däremot inte 
en bristande språkförståelse fram som något stort 
problem. De flesta säger sig förstå varandras språk 
åtminstone hyfsat väl och skulle man behöva slå 
över till engelska upplevs det inte som så illa. 

– Språket är inget problem. Tidigare har jag själv 
jobbat i Köpenhamn, och det kändes som att arbeta 
på samma företag i Sverige. Sedan är det åldersmäs-
sigt. Från min ålder och uppåt är det danska vi pratar. 
Men är man yngre än mig byter man snabbt till 
engelska. Det har nog att göra med tv-kanalerna... Jag 
tror att det minskar integrationen mellan länderna 
språkmässigt, säger Patrik Gullstrand, vd för it-kon-
sultföretaget Örestad Linux, med säte i Malmö.

Har det någon påverkan på företagandet?
– Nej, svenskar och danskar är bra på engelska. 

Just uppfattningen om att yngre personer är sämre 
på de nordiska grannspråken återkommer hos flera 
intervjupersoner och det kan vara värt att notera att 
många företagsledare och chefer, som är den grupp 

Genom hela livet socialiseras vi in i det land vi bor i, 
i en ständigt pågående process. Även om vi lever i en 
tid och på en plats med influenser från många håll, 
finns många nationella faktorer som bidrar till att vi 
så småningom känner oss som svenskar eller danskar: 
Vi lär oss att tala vårt eget lands språk, vi lär oss om 
vårt land i skolan, vi tar i hög grad del av nationell 
media och nationell kultur. Vi utbildar oss vanligtvis 
i vårt eget land, vi röstar på nationella politiker som 
beslutar om nationella lagar och regler, och håller koll 
på nationella kändisar. För företagare är branschorga-
nisationerna oftast nationella. 

Detta är också tydligt i denna studie, där ganska 
få intervjupersoner tar del av nyheter eller kultur 
från grannlandet, och nästan ingen haft någon 
koppling till grannlandet genom sin utbildning. 

Tillsammans bidrar faktorer som dessa till att 
kännedomen om det egna landet vida överstiger den 
om övriga länder, även inom Norden – trots den 
relativa likheten mellan de nordiska länderna vad 

”Från min ålder och 
uppåt är det danska 
vi pratar. Men är man 
yngre än mig byter man 
snabbt till engelska.”
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råder olika uppfattning om huruvida de måste kun-
na språket eller inte. Ett svenskt life science-bolag 
menar att det är nödvändigt eftersom terminologin 
är så specifik, medan ett annat svenskt life scien-
ce-bolag inte alls tycker att språket spelar någon 
roll, utan enbart den fysiska närvaron. Ytterligare en 
svensk intervjuperson menar att säljare åtminstone 
måste kunna räkna på danska. 

– Min upplevelse är att danskar generellt har 
mycket lättare att förstå svenskar än vad svenskar har 
att förstå danska. Att det skulle komma en svensk säl-
jare dit tror jag egentligen inte är ett problem. Vi har 
försökt att ha svenska säljare i Norge – det har inte 
varit riktigt lika poppis. I Danmark tror jag egentli-
gen inte att det är ett problem, men den personen be-
höver ju klara av att veta när det är halvfjerds och vad 
det nu är för någonting. Min upplevelse är att de inte 
blir jätteimponerade om man ska gå över till engelska 
så fort man ska säga siffror, säger Anna Holmberg, vd 
för Springhill, ett Helsingborgsbaserat grossistföretag 
i textilbranschen.

En bransch där språket däremot utgör en barriär för 
såväl samarbete som publiktillströmning över sundet 
är teatern. På många sätt är det en gränsöverskridan-
de bransch med många kontakter mellan länderna, 
och det är även ganska vanligt att exempelvis sce-
nografer och regissörer arbetar i grannlandet. Flera 
av de stora scenerna i Malmö har för närvarande 
danska chefer. Men att ha skådespelare som pratar 
svenska på en dansk scen är svårare, menar Laura 
Ramberg, administrativ chef för Husets Teater i Kö-
penhamn. Publiktillströmningen över sundet är inte 
heller så stor, trots att föreställningarna – åtminsto-
ne på de stora scenerna – inte sällan recenseras även 
i grannlandets medier.

– Det är det här med språket. Jag som är privili-
gierad och nordisk skulle väl tycka att vi kan väl göra 
som på film där alla pratar lite hur som helst, men så 
har vi inte gjort än. Men på festivalen CPH STAGE 
ser vi till att alla föreställningar är tillgängliga med 
textning. De flesta svenskar förstår ju lite danska och 
då kan de stödja sig på de engelska översättningarna, 
säger Laura Ramberg, som själv har en svensk pappa.

Hon är inne på att språkförståelsen sinsemellan de 
nordiska länderna generellt försämrats under de 
senaste decennierna, vilket gör det svårare att ta del 
av varandras kultur.

– Min mamma skulle aldrig ha anpassat sin dans-
ka för att svenskarna skulle förstå. Tidigare antogs 
alla förstå varandra, alla norrmän pratade norska, 
alla svenskar svenska och alla danskar danska. Man 

som intervjuats till den här analysen, är i åtminstone 
yngre medelåldern och uppåt. Om språket ställer 
till större problem för yngre företagare än för äldre 
är därför svårt att svara på i denna studie. Med 
tanke på att det alltid tycks vara någon annan än 
intervjupersonen själv som inte förstår språket skulle 
det också kunna handla om en föreställning eller 
överförd berättelse om språkproblem som förstärker 
uppfattningen om en gräns.

Bland de danska företagen som intervjuats 
återkommer relativt ofta erfarenheten av att det är 
lättare att göra sig förstådd på danska i Skåne än 
längre norrut i Sverige, där vanan inte är lika stor. 

– Jag har upplevt att svenskar i Stockholm 
blixtsnabbt slår över i engelska. Det upplever jag inte 
med svenskar från Skåne, säger Søren Risager, vd för 
fastighetsbolaget KLP Ejendomme i Köpenhamn.

Vissa av de danska intervjupersonerna upplever 
också att de ibland måste kommunicera med 
svenskar på svenska. 

– Du kan uppfattas som mycket arrogant om du 
kommer till Lund och talar danska, säger exempelvis 
Per Thye Rasmussen, chefkonsulent på Dansk Erhverv.

En annan som har anpassat sig till detta är Mickey 
Lund, direktör för det danska fastighetsrådgivnings-
företaget Building Network.

– Det är enklare när man sitter och pratar ihop. 
Jag har använt mellanhand/konsult när jag ska 
skriva. Att jag skrev på svenska första gången fick 
en större effekt i den första kontakten, sedan kan 
jag skriva på danska, säger Mickey Lund, direktør 
Building Network.

Bland de företag som har säljare i det andra landet 
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skulle förstå alla språken, man skulle läsa litteratur 
på alla språken och jag vet inte, jag känner inte 
siffrorna för hur mycket litteratur som översattes 
mellan de nordiska länderna, men jag har en känsla 
av att det var mindre mellan skandinaviska länder 
än det är nu, för att folk helt enkelt inte såg det som 
något problem, säger hon.

Skola och utbildning
En viss kunskap om de övriga nordiska länderna finns 
med i läroplanerna för skolorna i Norden, men den är 
liten jämfört med kunskapen om det egna landet. 

På frågan om deras skolgång eller utbildning 
på något vis haft relation till Danmark respektive 
Sverige svarar också en överväldigande majoritet av 
intervjupersonerna i den här analysen nej.

Ett av de få undantagen tycks dock röra arkitek-
tutbildningen vid Lunds universitet, vilket möjligen 
har att göra med det goda rykte som dansk arkitek-
tur byggt upp. 

– Det var till Danmark vi åkte på studiebesök 
när jag läste till arkitekt i Lund, säger Tobias Mag-
nesjö, kontorschef för Krook & Tjäder i Malmö. 

Nyhetsrapporteringen
För många intervjuade danskar och svenskar är 
intresset för nyheter från det andra landet relativt 
lågt. Bara en mindre grupp som läser branschmedier 

tar aktivt del av medier från det andra landet och i 
allmänhet kommer intervjupersonernas kännedom 
om vad som sker i grannlandet från det egna landets 
medierapportering. Här bör dock noteras att denna 
studie inte undersökt i vilken grad intervjupersoner-
na tar del av nyheter från det egna landet.

Mediernas nyhetsbevakning av grannlandet är 
dock inte så stor. I Interregprojektet Øresund Media 
Platform (ØMP), med Øresundsinstituttet, Lunds 
universitet och Roskilde universitet som medver-
kande, gjordes 2014 en studie av hur svenska och 
danska medier rapporterar om varandras länder. 
Där kunde forskare från Lunds respektive Roskilde 
universitet visa att antalet artiklar minskade snarare 
än ökade under perioden 2002-2012. Samtidigt 
ökade antalet personer som rörde sig i regionen, ex-
empelvis genom att de började jobba på andra sidan 
sundet eller flyttade till det andra landet.   

De händelser och fenomen som framför allt fick 
uppmärksamhet över sundet rörde främst kultur, 
olyckor och brott. Studien indikerade även att svensk 
press oftare rapporterade om ekonomi, politik och 
integration, medan dansk press i något högre grad 
fokuserade på konsumtions- och hälsofrågor.

Den senaste nyheten från grannlandet som inter-
vjupersonerna i denna analys kommer att tänka på 
handlar ofta om dramatiska händelser, som skjut-
ningar i Malmö eller tågolyckan på Stora Bält-bron i 
januari 2019. Jämfört med den liknande studie som 
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Kontorschefen Tobias Magnesjö och arkitek-
ten Lars Gunnarsson på arkitektbyrån Krook 
& Tjäder i Malmö har båda haft kontakt med 
Danmark under sin studietid, något som an-
nars inte är vanligt bland intervjupersonerna. 

FAKTA: VALUTASKILLNADER 
Värdeskillnaden mellan den danska och den 
svenska kronan påverkar relationerna över 
sundet. En försvagad svensk krona gör det att-
raktivare för personer boende i Sverige att arbeta 
i Danmark. Det blir också relativt sett billigare 
för personer boende i Danmark att handla, 
turista eller köpa boende i Sverige. Allt sedan 
Öresundsbrons öppnande har den danska kronan 
varit starkare än den svenska. Sedan år 2013 har 
skillnaden vuxit igen efter en tidigare minskande 
trend, och i mars 2019 var en dansk krona värd 
strax under 1,50 svenska kronor.
Källa: Forex Bank 
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Ett annat exempel är kommunikationsbyrån Ehren-
berg & Sørensen, där vd:n Allan Sonne Sørensen 
följt lokaltidningen Ystad Allehandas rapportering 
om godkännande av hamnutbyggnaden i Ystad. 

– Det är vår kund, så den var jag uppmärksam 
på, säger han.

Några intervjupersoner pekar också på att de 
följer en svensk-dansk nyhetstjänst.

Ett särskilt område inom nyhetsrapporteringen, där 
det nationella manifesteras särskilt starkt, är sporten. 
Vi har i studien inte ställt några specifika frågor 
kring sport, men några intervjupersoner nämner 
ändå att det är ett område där de tar del av vad som 
händer i grannlandet. 

– Det kan vara sportarrangemang som gör att 
man tittar på svensk tv – jag har sett mycket is-
hockey när jag var mindre, säger Mickey Lund, som 
driver rådgivningsföretaget Building Network, med 
säte i själländska Solrød.

Eftersom sporten bygger på nationella motsätt-
ningar, men oftast på ett lekfullt sätt, har den också 
potentialen att vara ett ämne att samlas kring och 
roas av mellan kollegor.

När svenskar och danskar arbetar tillsammans tar de 
också på ett naturligt sätt del av grannlandets nyhe-
ter, i och med att de diskuteras bland kollegorna. I 
ledningsgruppen på Copenhagen Malmö Port sitter 

Øresundsinstituttet gjorde år 2018 av företagande 
mellan Norge och Sverige, ”Mentala gränshinder – 
en studie av hur norska och svenska företagare erfar 
och uppfattar företagande över gränsen”, tycks dock 
företagarna runt Öresund ha en något mer aktuell 
uppfattning om vad som händer i varandras länder. 
I den norsk-svenska analysen nämndes exempelvis 
terrordådet på Utøya, som skedde 2011, av ganska 
många svenskar medan de flesta som svarat på frågan 
mellan Danmark och Sverige tar upp nyheter om 
något som skett relativt nyligen. 

Samtidigt som majoriteten av intervjupersonerna 
i Öresundsregionen inte följer nyhetsströmmen från 
grannlandet särskilt noga, finns det ett antal – både 
svenskar och danskar – som mer aktivt söker upp 
nyheter som är relevanta för den bransch de verkar 
inom. En av dem är Andreas Lindberg, som är 
landchef för Danmark på Lime, ett Lundabolag som 
arbetar med mjukvaruutveckling.

– Den senaste nyheten jag tänker på handlar om 
diskussionen om räntehöjningar. Det är väl på grund 
av att vi har en affär som är beroende av den. Annars 
har det varit mycket Danske Bank och även hon som 
förskingrade en massa pengar. Det blir ju väldigt 
branschspecifikt. Jag är ju inte jätteintresserad av vilka 
beslut Danmark tar i Nato. Men berör det vår hem-
mamarknad, våra kunder, vår närhet – då intresserar 
jag mig. Jag tittar mycket på vad som händer inom 
handel och fastighet till exempel, säger han.

17

NATIONELL GRAVITATIONSKRAFT – ”VI OCH DOM”

MENTALA GRÄNSHINDER

både svenskar och danskar, som enligt dem själva 
arbetar helt integrerat. De skämtar om att de utbil-
dat varandra om respektive lands politiska system.  

– Vi hade ett tvådagarsseminarium i torsdags-fre-
dags och då pratade vi mycket om den sista av-
stämningen med det svenska valet, svarar företagets 
COO, Povl Dolleris Røjkjær Ungar, på frågan om 
vilken som är den senaste svenska nyheten han kom-
mer att tänka på då intervjun genomfördes.

Bland intervjupersonerna tycks det finnas något fler 
danskar som tar del av nyhe-
ter från Sverige än vice versa. 
Underlaget är dock litet, så 
det går inte att dra några 
långtgående slutsatser. 

Den tidigare nämnda 
ØMP-studien visade att 
svenska och danska medier 
under den undersökta 
tidsperioden rapporterade 
ungefär lika mycket om 
Öresundsregionen, men 
medan Öresund oftast var huvudämnet i de svenska 
artiklarna nämndes det bara i förbifarten i majorite-
ten av de danska.

Att företagare i så liten grad tar del av nyheter 
om grannlandet innebär att det uppstår en stor 
skevhet i vilken kunskap de har om samhället på 
respektive sida sundet. Det kan både bidra till att 
de upplever en högre tröskel inför att arbeta över 
gränsen eftersom de saknar kunskap (se kapitel 
”Upplevelsen av hög tröskel”) och till att den 
mentala gränsen förstärks. Samma tendenser och 
konsekvenser kan ses i förhållande till i vilken mån 
de tar del av kultur från det andra landet.

Kulturen
När det gäller kulturkonsumtionen finns en ganska 
tydlig tendens att den bara i mindre utsträck-
ning når över gränsen till grannlandet, utifrån de 
intervjuer som gjorts till den här studien. De flesta 
företagare och institutionschefer tar bara i mindre 
grad del av kultur från den andra sidan sundet och 
då oftast i form av tv-serier – gärna deckare. Inte 
minst den svensk-danska produktionen Bron nämns 
vid ett flertal tillfällen. 

I några fall nämner intervjupersonerna även att 
de exempelvis läser böcker av författare från grann-
landet – men översatta till det egna språket, eller tar 
del av musik eller filmer. Ett mindre antal personer, 
främst men inte enbart de som själva arbetar med 

kultur, åker över Öresundsbron eller tar färjan mel-
lan Helsingborg och Helsingör för att se på teater 
och opera, eller gå på utställningar i grannlandet. 

– Om man bor i Köpenhamn kan man lika 
gärna åka till Malmö och se teater som att bli kvar 
i Köpenhamn. Vi förstår varandra gott och har nå-
gorlunda samma kulturella referenser, säger Benny 
Schou Petersen, som är ekonomichef på Nørrebro 
Teater i Köpenhamn. 

Men trots att han menar att de kulturella 
referenserna är lika upplever han ändå ett kun-

skapsglapp när han besöker 
svenska teatrar.

– När jag kommer till 
Sverige och ser en teaterföre-
ställning finns det skådespe-
lare där som är stora i svenskt 
teaterliv – men jag anar inte 
vilka de är. Några namn har 
man stött på för att man sett 
svenska eller amerikanska 
filmer där de varit med, men 
de flesta känner jag inte till. 

Så det är lite ytligt, säger han.
Ändå är kultur ett område där grannländerna 

får ett jämförelsevis stort utrymme i medierna, 
visar den tidigare nämnda forskningsstudien från 
universiteten i Lund och Roskilde, inom Øresund 
Media Platform. 

En annan tydlig tendens i intervjuerna är att både 
svenskar och danskar numera tar del av tv från 
varandras länder i mindre utsträckning än då sänd-
ningarna var analoga och det fanns färre kanaler att 
välja mellan. Många beskriver att de växt upp med 
tv från varandras länder, vilket också främjat språk-
förståelsen. Numera krävs dock ofta ett aktivt val 
för att kanaler från andra nordiska länder ska finnas 
med i det digitala utbudet, och detta utbud är 
dessutom så stort att de nordiska kanalerna riskerar 
att försvinna i konkurrensen.

– Innan det här fibernätet och det kom, innan 
man började plocka ner gamla tv-antenner, har 
jag alltid sett på dansk tv. Mycket mer än svensk. 
Men det har jag inte gjort på många år nu. Sedan 
det blev parabolantenner och fiber får man ju inte 
in det danska nätet längre. Då måste man ha en 
vanlig tv-antenn, tyvärr, säger Per Rosenqvist, vd för 
Rosenqvist Bygg i Höganäs.

Att tv-tittandet minskat skulle kunna vara en delför-
klaring till att exempelvis musik inte så lätt tar sig 
över de nordiska gränserna, menar Hasse Jönsson, 
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Det är vanligast att intervjupersonerna 
ser exempelvis film eller tv-serier från 
grannlandet, men det händer också 
att de tar sig över Öresund för att se 
utställningar, opera eller teater. Här 
en föreställning på Nørrebro Teater i 
Köpenhamn.

”När jag kommer till 
Sverige och ser en  
teaterföreställning finns 
det skådespelare där 
som är stora i svenskt 
teaterliv – men jag anar 
inte vilka de är.”
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och Svenskt Näringsliv säger de att de jobbar ihop 
men de möts bara några gånger per år – också 
kopplas ihop. Det ska starta från toppen. De små 
företagen ska ha information och upplysning hur 
enkelt det är att jobba över sundet, säger han.

Bland de intervjuade företagarna har vissa därför 
valt att gå med i två branschorganisationer, en i Sverige 
och en i Danmark. Ett exempel på det är svenska 
mjukvaruutvecklaren Lime, som blivit medlem i 
Dansk Erhverv för att kunna få rådgivning kring ju-
ridiska samt skatte- och förmånsrelaterade frågor som 
kan skilja sig åt mellan länderna. 

Effekter av den nationella  
gravitationskraften

Nationella traditioner och praktiker

Som en följd av att vi socialiseras in i nationella vanor 
och tankemönster – bland annat genom de faktorer 
som nämnts här ovan – samt genom att varje land 
stiftar sina egna lagar och utvecklar egna regelverk, 
uppstår nationella traditioner, vanor och rutiner som 
i vissa delar skiljer sig från dem i våra grannländer. 

Det kan handla om ritualer och firande av högti-
der som är mer eller mindre desamma i hela landet, 
eller om mer lokala traditioner, som dock bara finns 
på ena sidan sundet. Ett exempel är att det svenska 
fenomenet att ”tura”, alltså att åka fram och tillbaka 
på färjan mellan Helsingborg och Helsingör, inte 
existerar i Danmark – åtminstone inte enligt Hasse 
Jönsson på The Tivoli.

Även inom näringslivet uppstår olika traditioner 
och rutiner, som kan skilja sig 
mellan länderna. Det företag 
som vill arbeta över gränsen 
behöver alltså sätta sig in i 
hur det fungerar i det andra 
landet för att framgångsrikt 
kunna verka även där.  

Jesper Krogh Nilsson, 
som driver ett bygg- och 

snickeriföretag i Helsingör, lyfter fram att Sverige 
och Danmark har olika byggstilar.

– Även om vi bor så nära har vi två olika byggsti-
lar arkitektoniskt. Ni använder mycket stål i Sverige. 
Det är lätt och snabbt. Jag vet inte hur långt tillbaka 
det går, men vi har kanske varit lite mer påverkade 
söderifrån, med murstenshus. Jag vill väldigt gärna 
till Stockholm och se hur det ser ut där rent arkitek-
turmässigt, säger han.

Søren Øllgaard, som är partner och designchef 

som grundat nattklubben och konsertstället The 
Tivoli i Helsingborg.

– Sedan den danska tv:n försvann är man fast i 
det gamla, typ Kim Larsen. Man får kanske inte se 
eller uppleva deras kultur, säger han.
Som aktör i kulturbranschen försöker han aktivt 
föra över musik mellan länderna, främst genom ett 
samarbete med branschkollegan Rasmus Schrøder, 
som arbetar med bokning av musikevenemang på 
Kulturværftet i Helsingör. De har startat festivalen 
Öresound som de arrangerar tillsammans och an-
ordnar dessutom gemensamma spelningar på både 
den svenska och danska sidan.

– Det har också lett till något annat. Vi har kört 
en pop-tävling här, för unga nya etablerade band, 
som heter Popcorn. Det har vi gjort i sjutton år nu. 
Men nu ska vi göra det tillsammans. Så det blir ett 
Popcorn Danmark och ett Popcorn Nordic, som 
vi kommer kalla det, på båda sidorna, och sedan 
blir det final då, här på Tivoli. Då får man ju in ett 
grymt samarbete mellan svenska och danska band 
som är up-coming också. Det känns väldigt, väldigt 
roligt. För av det tror jag vi kan bygga något riktigt 
starkt, säger Hasse Jönsson. 

Bland utövarna inom olika kulturformer tycks det 
kunna finnas gemenskaper över nationsgränserna, 
där de intervjupersoner som arbetar med exempel-
vis musik, teater eller museer upplever att det finns 
många beröringspunkter mellan institutionerna. 
Dessutom menar de att det finns sociala nätverk över 
gränsen. Men utifrån underlaget till den här studien 
tycks det långt ifrån vara någon gränslös verksamhet, 
utan ibland kanske mer en 
föreställd gemenskap.

Näringslivsorganisatio-
ner och nätverk
Även inom näringslivet ten-
derar kunskapen att samlas 
inom nationens gränser, 
bland annat genom att näringslivsorganisationer, 
branschorganisationer och organiserade nätverk i de 
flesta fall är nationella. Läs mer om detta i kapitel 
”Sociala nätverk når mer sällan över gränsen”. 

Den här nationella uppdelningen kritiseras av Al-
lan Sonne Sørensen, partner och vd för kommuni-
kationsbyrån Ehrenberg Sørensen, som specialiserat 
sig på att kunna erbjuda sina tjänster i flera länder, 
särskilt Sverige och Danmark.

– Jag saknar att affärslivet och de stora närings-
livsorganisationerna – om du frågar Dansk Erhverv 
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på arkitektfirman Henning Larsen i Köpenhamn, 
menar även att arbetsprocessen vid ett bygge skiljer 
sig mellan länderna.

– Sverige är mer ett gammalt industrisamhäl-
le med en industrikultur – järn, träd, med mera. 
Industrikulturen betyder för arkitekturen att väldigt 
många byggen tar utgångspunkt i tekniken, i 
Danmark har vi en tradition av att utgångspunkten 
är mer konstnärlig. I Danmark ritar arkitekten allt, 
medan i Sverige har det länge varit så att arkitekter är 
med i början och sen tar en entreprenör över. Det är 
en superstor skillnad, och så är det fortfarande. Men 
det har blivit bättre och mer likt. Man har insett att 
det är mer spännande att få allt designat, säger han.

Inom klädbranschen är Danmark och Sverige 
däremot mer lika varandra, särskilt i jämförelse med 
andra nordiska länder, menar Anna Holmberg, vd 
för grossistföretaget Springhill. Dels handlar det 
om designen där hon upplever att svensk och dansk 
design är mer lika än exempelvis den i Finland.

– Där kan man gå in i ett varuhus och känna att 
”oj, det här är väldigt annorlunda”, säger hon. 

Men det handlar också om hur butiksstrukturen 
inom branschen har sett ut i länderna, menar Anna 
Holmberg. 

– Jag skulle säga att Danmark och Sverige är mer 
lika än Sverige och Norge. Norge gick snabbare över 
till kedjor. Varnergruppen har ju rullat ut Volt och 
Dressman och allt det där på sin hemmamarknad 

och sedan tagit sig in i grannländerna. Så historiskt 
sett har det varit mer lika i Danmark och Sverige, 
men nu börjar ju det förändras. Varnergruppen har 
ju andelar överallt, säger hon. 

Även i Danmark och Sverige har stora klädkedjor 
blivit allt mer dominerande. Danska Bestseller A/S 
med bland annat butikskedjorna Vero Moda och 
Jack & Jones och den svenska klädjätten H&M har 
allt fler butikskedjor i sortimentet.

 
Olika lagstiftning på arbetsmarknadsområdet har 
troligen bidragit till att även konsultbranschen 
utvecklats lite olika mellan länderna. 

– Den svenska konsultmarknaden är större än 
den danska. Men det är också större konkurrens där, 
och det finns fler konkurrenter, säger Lars Blau-
enfeldt, managing partner för it-konsultföretaget 
Mpeople med huvudkontor i Hillerød.

Kundernas inställning
Ibland kan de skilda traditionerna och rutinerna 
mellan länderna innebära att ett företag exempelvis 
har svårt att sälja sina produkter, eftersom de inte 
efterfrågas i det andra landet. Exempelvis lyfter Per 
Thye Rasmussen, chefkonsulent på företagarorgani-
sationen Dansk Erhverv, fram att ett danskt företag 
fick problem när de använde ”fel” förpackning i 
samband med lanseringen av sin vara i Sverige. I 
den tidigare studie som nämnts, där norska och 
svenska företagare intervjuades, hade bland annat 
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Lars Blauenfeldt, managing partner 
på it-företaget Mpeople i Hillerød, 
lyfter fram att den svenska konsult-
marknaden är större än den danska. 

”Även om vi bor så 
nära har vi två olika 
byggstilar arkitekto-
niskt. Ni använder 
mycket stål i Sverige.”
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in svenska konsulter och det spelar ingen roll för 
kunderna, menar Lars Blauenfeldt.

Motsvarande erfarenhet har den svenska arkitekt-
byrån Krook & Tjäder, som nyligen fått några stora 
uppdrag i Köpenhamn. Bland annat ritar de ett nytt 
hotell vid Köpenhamns flygplats i Kastrup. 

– Bland danskarna finns en öppenhet inför 
att jobba med alla nationaliteter. Det finns ingen 

protektionism som många 
säger att det gör. På flyg-
platsen har de välkomnat 
oss med öppna armar, säger 
kontorschefen i Malmö, 
Tobias Magnesjö.

Utifrån dessa intervjuer 
kan man möjligen skönja 
att föreställningen om att 
kunderna vill mötas av 

landsmän är starkare hos dem som inte arbetar över 
sundet än hos dem som faktiskt gör det.

Bilden av ”dom andra”
Jämför man de intervjuer som gjordes till studien om 
mentala gränshinder mellan Norge och Sverige med 
dem som gjorts till denna analys förekommer det i 
Öresundsregionen färre berättelser om hur svenskar 
och danskar ”är” som personer, än det gjorde mellan 
svenskar och norrmän längs den norsk-svenska grän-
sen. Svenskar och danskar tenderar snarare att beskri-
va skillnader i affärskultur mellan länderna. Samtidigt 
fanns det fler tydliga vänskaps- och släktband mellan 
de intervjuade svenskarna och norrmännen än det 
finns bland intervjupersonerna i denna studie, där 
företagarna och institutionsledarna oftare nämner att 
de känner eller är bekanta med personer i det andra 
landet genom jobbet. 

Det går inte att dra några säkra slutsatser utifrån 
det relativt begränsade antalet intervjuer som gjorts 
till denna studie, men det är inte omöjligt att det 
finns en koppling mellan de svagare sociala nätver-
ken över Öresund och den mindre andelen berättel-
ser om landsmännens personliga egenskaper.

Av de beskrivningar som ändå ges handlar ett par 
stycken om att danskar är avslappnade och svensk-
ar regelstyrda. En dansk var som student med om 
att svenskar förväntade sig att hon skulle ha med 
sig hasch till dem när hon hälsade på, medan några 
svenskar lite förtjust berättar att deras danska sam-
arbetspartners blev förvånade över att svenskarna 

ett norskt företag inom laxförädlingsbranschen svårt 
att sälja sina produkter till Sverige, eftersom de sålde 
hela laxsidor, medan svenskarna helst ville köpa 
portionsförpackad lax. 

Ibland krävs dock att företagarna anpassar sin 
marknadsföring och sitt sätt att närma sig kunder-
na. Lundabolaget Lime, som även etablerat sig i 
Köpenhamn, menar att de fått bli mer ”corporate” 
och mindre ”tramsiga” i sin kommunikation. Läs 
mer i kapitlet ”Skillnader i 
affärskultur”.

Jenny Citré, som är fö-
retagsrådgivare på informa-
tionscentrat Øresunddirekt, 
berättar hur hon avrått en 
dansk företagare från en 
formulering när han skulle 
ge sig in på den svenska 
marknaden.

– Han föreslog att lanse-
ra sina varor som ”kvalitetssaker från Danmark” och 
i just den genre kände jag att det upplever man inte 
som kvalitet här. Jag uppmanade honom att verkli-
gen undersöka marknaden i Sverige, och han kom 
tillbaka och sade: ”jag ska inte starta där”, säger hon.

Mentala gränshinder kan finnas både hos företa-
gare och kunder. Den här studien analyserar hur 
företagare kan känna mentalt motstånd mot att ta 
klivet över sundet, men även kunder kan känna 
mentalt motstånd mot att köpa varor eller tjänster 
från ett annat land. Det är exempelvis vanligt inom 
livsmedelsbranschen, där många föredrar kött och 
mejeriprodukter från det egna landet eftersom de 
upplever att det är bättre. 

Julius Haraldsson, är vd för tjänsteföretaget Sca-
pa företagsservice, som inte arbetar mot Danmark 
i nuläget. Han funderar dock på en etablering över 
sundet och överväger då att anställa danskar.

– Sedan är ju danskarna lite patriotiska, det ska 
man inte glömma bort heller. Det finns ett stort 
värde i att eventuellt ha dansk personal, säger han.

Liknande funderingar har Lars Blauenfeldt på 
it-bolaget Mpeople i Hillerød. Inte heller de tar 
uppdrag på andra sidan gränsen, men om de skulle 
göra det tror han att fördomar mot ”dom andra” 
kan spela viss roll.

– Man vill ha en svensk att göra jobbet i Sverige, 
inte en dansk, skulle jag tro. Det kan vara svårt för 
en jylländare att ta sig in på marknaden i Köpen-
hamn, och det gäller nog samma för en dansk som 
ger sig in i Sverige, säger han.

I sin danska verksamhet tar dock bolaget ibland 
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bjöd på vin på jobbet i slutet av arbetsdagen: 
– Danskarna ser ju förbuds-Sverige. Men de har 

ju fler förbud än vi har. Det har de insett, de som 
vi arbetar med, säger Lars Gunnarsson, arkitekt på 
arkitektbyrån Krook & Tjäder i Malmö.

Det förekommer också en uppfattning om att 
svenskar är mer moraliska än danskar, enligt en av 
intervjupersonernas teori för att danskarna tradi-
tionellt har bott i städer som styrts av borgmästare, 
medan svenskar bott i mindre samhällen där kyrkan 
haft stort inflytande. 

– Moralen är stark i Sverige – när det gäller kött, 
Me too, hen, med mera. Danskarna tycker att det 
är för mycket, men svenskarna har något rätt där, 
säger Stefan Nielsen, HR-chef på läkemedelsbolaget 
Ferring i Köpenhamn.

Inställningen till samhällsfrågor
Snarare än att prata om hur ”dom andra” sägs vara 
som personer lyfter dock många intervjupersoner, 
främst danskar, fram hur samhällsdebatten skiljer 
sig mellan länderna och vilken inställning de båda 
nationaliteterna generellt har i olika samhällsfrågor.  

– Diskussionerna om jämställdhet och feminism 
pågår inte på samma sätt i Danmark. Hela Me too 
var större och togs på större allvar i Sverige. En del 
av de saker som män säger i Danmark skulle aldrig 
accepteras i Sverige, säger Allan Sonne Sørensen på 
kommunikationsbyrån Ehrenberg Sørensen.

Han menar också att man i Sverige fokuserar mer 
på att vara politiskt korrekta och inte stöta sig med 
några minoriteter, en uppfattning som återkommer 
bland flera danskar.

– Jag tror att vi är lika, men det kan vara att vi 
har en ton i debatten som skiljer sig, säger Frede-
rikke Møller Kristiansen, kommunikationschef på 
Søfartsmuseet i Helsingör.

Vad finns det för stereotyper kring hur svenskar och 
danskar är?

– Det är den politiska korrektheten, tror jag. 
Mest det. 

Tycker du att det stämmer i verkligheten?
– Ja, det tror jag, men detta har jag bara från 

tidningar och vad jag kan se på tv. Och utan att säga 
om det är bra eller dåligt, säger hon. 

Hennes försiktiga svar är ganska typiskt för både 
svenskar och danskar som nämner området utan att 
riktigt vilja gå in på det, vilket kan vara ett tecken 
på att frågan är infekterad. 

Två personer från ett danskt företag, som vill vara 
anonyma i den här studien, är dock mer explicita 
och menar att svenskarna inte vågar tala om för sina 

landsmän vad de i själva verket tycker om invandring, 
men att de pratar om det när de möter en dansk.

– Jag anser att media också undertrycker den 
generella hållningen bland svenskarna – jag vill kalla 
det censur. Man ska hela tiden framstå korrekt, 
säger en av dem. 

En studie av Kairos Future på uppdrag av Svens-
ka Institutet, som genomfördes under vintern 2016-
2017, visade att en fjärdedel av de danska respon-
denterna fått en mer negativ syn på Sverige under 
de senaste åren. Studiens syfte var att undersöka hur 
bilden av Sverige påverkats av rapporteringen kring, 
samt Sveriges hantering av, flyktingkrisen 2015. 
Den försämrade synen på Sverige bland de tillfråga-
de danskarna kopplades just till dessa frågor, något 
som den svenska ambassadören i Danmark i studien 
kommenterade med att medierapporteringen om 
Sverige på detta området varit mer omfattande och 
negativ än den varit under de föregående åren.

Denna försämrade bild av Sverige och svenskarna  
beklagas av Stine Bosse, professionell styrelseleda-
mot med uppdrag främst i Danmark, men också i 
Sverige:

– Jag tycker att vi har jobbat på rätt håll, fram 
till de senaste två-tre åren då jag hör alltför mycket 
i Danmark att Sverige framställs om att ”så ska vi 
aldrig göra”. Det gäller frågor som integration, och 
det gör mig ledsen. För ingen har ju lyckats helt 
och det finns goda saker i det svenska sättet och bra 
saker i det danska sättet. Om man nu var lite mer 
erkännande inför varandra kunde man kanske få 

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

Jenny Citré, företagsrådgivare på informationscentret 
Øresunddirekt.

”Bland danskarna finns 
en öppenhet inför att 
jobba med alla nationali-
teter. Det finns ingen pro-
tektionism som många 
säger att det gör.”
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allt. Jag tycker mycket om Sverige, jag älskar Sverige. 
Det är ett fint land, säger Jesper Krogh Nilsson, som 
driver en byggfirma i Helsingör.

Han är inte den enda dansken som prisar Sve-
rige. Även om det på sina håll råder en viss skepsis 
mot svenskarna kring frågorna om feminism och 
politisk korrekthet visar flera intervjupersoner från 
Danmark stor entusiasm inför grannlandet, på flera 
olika plan: landskapet, människorna och kulturen.

– Svenskar är positiva och gladare än danskar 
– kanske beror det på att det är mer musik i språ-
ket. Men det finns också mer ”musikalitet” mellan 
människor, säger Stefan Nielsen, HR-chef på Ferring. 

Motsvarande romantiserande av Danmark tycks 
däremot inte vara lika vanligt bland svenskar, utifrån 
de intervjuer som gjorts till denna studie. Begreppet 
”hygge” nämns bara av någon enstaka av de inter-
vjuade företagarna och institutionscheferna, och 
även om några fler tar upp Danmark som ett trevligt 
utflyktsmål och att de uppskattar danskarnas raka 
kommunikation i affärer är det bland svenskarna 
vanligare med negativa omdömen om den danska 
affärskulturen, som exempelvis att danskar är oseriö-
sa och att de inte respekterar ingångna avtal (läs mer 
i kapitlet ”Skillnader i affärskultur”).

Perspektiv på skillnaderna
Samma mekanismer som uppstår mellan länder där 
man jämför sig med varandra för att skapa en bild 
av vem man själv är finns även på en mer lokal eller 
global nivå, något som också företagarna uppmärk-
sammar. Exempelvis resonerar Anna Holmberg, vd 
för textilföretaget Springhill, så här kring hur svaret 
på hur lika svenskar och danskar är skiftar beroende 
på vem man frågar:  

– Då måste man ju säga i förhållande till vad då? 
Pratar jag med mina kollegor i Shanghai skulle de ju 
säga att det inte är någon skillnad på oss överhuvud-
taget. Men det är klart att tyskar upplever att det är 
skillnad. Och jag sa ju precis att det finns vissa saker 
som är skillnad. Men jag skulle säga så här, vi har ju 
väldigt många likheter. Vi är tillräckligt nära för att 
vara i varandras sfär, men det är inte helt samma. 
Sedan är det ju såhär: jag har ju inte haft mycket med 
folk från Jylland att göra. Skillnaden mellan någon 
som bor i Norrlands inland och någon som hänger på 
Stureplan är ju också ganska stor.   

Lars Blauenfeldt, som driver Mpeople i Hillerød är 
inne på liknande tankegångar, när han funderar över 
hur det skulle kunna fungera att starta upp i Sverige. 

– Jag tror inte att det är svårare att starta upp i 
Malmö än i Aarhus. Faktum är att det finns fler för-

goda idéer när man ser på hur man gjort i Sverige 
och vice versa, säger hon.

Andra intervjupersoner lyfter fram hur danskarna 
positionerar sig genom att jämföra sig med svenskar-
na i även i andra värderingsfrågor.

– Det här med kön och tvungen representation är 
ju också en stereotyp som finns: ”nu ska vi akta oss så 
att vi inte blir för svenska”. Det har väl hjälpt lite med 
Me too, att man kan ha de här samtalen i Danmark 
utan att bli utskämd. Och jag pratar inte om min tea-
ter, min kollega är en stor feminist. Men mera generellt 
att det i Danmark kan användas som ett nedlåtande 
uttryck, att man ska akta sig för att bli för svensk, om 
man säger att ”ursäkta, vi kanske borde titta på det 
här och se om vi har tillräcklig representation könen 
emellan”, säger Laura Ramberg på Husets Teater.

Distanseringen kan också ske genom att danskar-
na skämtar och driver med svenskarna, påpekar Allan 
Sonne Sørensen på Ehrenberg Sørensen. 

Samhället och landskapet
Om svenskar och danskar i värderingsfrågor tenderar 
att vilja positionera sig mot varandra finns det i in-
tervjusvaren en betydligt vänligare uppfattning kring 
hur samhället i grannlandet är uppbyggt. Ibland tas 
det andra landet snarast upp som en förebild som 
intervjupersonen skulle vilja att hemlandet tog efter.

– Vi i Sverige är uppväxta med det socialistiska 
att allt ska vara förstatligat. Småföretagare har inte 
uppmuntrats. Det är tvärtom i Danmark, säger en 
svensk byggföretagare som vill vara anonym.

Benny Schou Petersen, ekonomichef på Nørre-
bro Teater, sneglar i stället avundsjukt på det svenska 
bidragssystemet till kulturinstitutioner, som i Dan-
mark beskrivs som mer generöst än det danska.

– Svenskt kulturliv har det något bättre rent 
ekonomiskt vad gäller bidrag än vad det danska har. 
När man läser kulturdebatt i Danmark kommer det 
ibland fram en diskussion: varför vill man avsätta så 
mycket pengar till kultur i Sverige på det politiska 
planet, när man inte vill det i Danmark? Vi är dock 
inte säkra på att det verkligen är så i Sverige, för vi 
har inte det fulla sammanhanget. Det är som de 
politiska systemen, de är rätt lika mellan Danmark 
och Sverige, men det finns nyanser. Så när det kom-
mer till kritan kanske det inte är så stora skillnader 
mellan kulturlivet, säger han.

Ett antal danskar lyfter också upp den svenska natu-
ren som vacker och storslagen.

– Jag hade en gång en idé om att flytta till Sveri-
ge, för det är lite mer öppen himmel, lite längre till 
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domar där om köpenhamnare än vad folk i Malmö 
kanske har, säger han. 

Andra menar att skillnader mellan svenskar och 
danskar kan vara berikande för företagen.

– Vi upplever att många tycker att det är så roligt 
att vi är olika, man lockar fram en annan sida hos 
varandra, en Öresundskultur. Det kan handla om 
dansk ironi, eller om att svenskar gör allt i en viss 
ordning. Danskarna springer väldigt fort, medan 
svenskarna tar längre tid på sig. Det blir som en 
vanlig arbetsplats med olika stilar, bra blandning, sä-
ger Jenny Citré, företagsrådgivare på Øresunddirekt.

Exotiskt eller skrämmande blir vardag
Många intervjupersoner i den här analysen har alltså 
en bild av hur det andra landet fungerar och hur 
samhällsklimatet där är. Dessa bilder av ”dom” bidrar 
till att skapa en känsla av ett ”vi”. För den enskilda fö-
retagare som funderar på att ta steget över sundet kan 
dock föreställningen om att det finns något essentiellt 
annorlunda på andra sidan gränsen skapa en oro 
eller otrygghet kring beslutet. Även om bilden i sig 
är positiv, bidrar den ändå till att förstärka känslan av 
en gräns. Just denna känsla kan dock i vissa fall också 
utgöra en lockelse, genom känslan av att grannlandet 
är något exotiskt. 

Det är samtidigt tydligt att denna föreställning 
om att det finns något annorlunda på andra sidan 
– på gott eller ont – ofta mattas av när företagarna 
börjar röra sig mer och interagera med människor 

på andra sidan gränsen. Vardagen smyger sig på och 
slipar ner känslan av avstånd. 

– När jag flyttade till Köpenhamn var Malmö 
lite exotiskt, men det är det ju inte längre – jag var 
ju där igår, och i förrgår, och.... Men förra helgen 
frågade en kollega mig: kan du tipsa om en bra 
restaurang i Köpenhamn? Nu är det mer att vi frågar 
varandra om det här eller det här är värt att se. Det 
är helt naturligt att förflytta sig mellan Sverige och 
Danmark, säger Povl Dolleris Røjkjær Ungar, COO 
på Copenhagen Malmö Port.
Mickey Lund, som är direktör för Building Network 
i Solrød, har börjat åka mer över Öresund, i takt 
med att grannlandet blivit mer bekant. 

– Ju mer affärer man gör desto mer får man upp 
ögonen för att det är spännande att göra annat och 
ta med familjen. Man blir inspirerad av det man 
upplever. Det är inte så farligt mer – om jag har va-
rit tio gånger i Malmö på ett år så är Malmö inte så 
konstigt. Vi firade en födelsedag i familjen i Malmö 
förra året. Det gör man inte om man inte vet var 
man ska, säger han.

Att exotismen mattas av är inte alltid entydigt posi-
tivt för företagarna.

– För tio år sedan var det nytt och spännande 
med danska arkitekter i Sverige. Idag kan vi känna 
att det inte är tillräckligt, då vill man kanske istället 
ha internationella arkitekter från Europa och USA, 
säger Søren Øllgaard, partner, designchef och arki-
tekt på Henning Larsen.
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”Svenskar är positiva och gladare än danskar – kanske 
beror det på att det är mer musik i språket. Men det 
finns också mer ”musikalitet” mellan människor, 
säger Stefan Nielsen, HR-chef på läkemedelsbolaget 
Ferring i Köpenhamn, som blickar ut mot Öresund.
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CASE: HUSETS TEATER

PÅ SCENEN HÖRS BARA DET EGNA 
SPRÅKET
Trots att det inom teaterbranschen tycks finnas ett gränsöverskridande 
nätverk och en upplevelse av gemenskap över sundet, utgör språket en 
barriär. Husets Teater i Köpenhamn har ännu inte anlitat några svenska 
skådespelare, och har få svenskar i publiken. Att lösa det med satsningar 
på samnordiska teaterproduktioner är inte heller en hållbar väg framåt, 
menar Husets Teaters administrativa chef Laura Ramberg. 
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Laura Ramberg, som har en stor släkt i Sverige 
och talar flytande svenska, är något av en Nor-
den-entusiast. När Husets Teater nyligen gick 
med på att presentera en avgångsföreställning av 
en regielev vid Malmö universitet samt elevens 
team, visade samtliga medverkande sig vara 
danskar.

– Jag blev fruktansvärt besviken, säger hon.
Husets Teater har också haft en praktikant 

från scenskolan i Göteborg, även han dansk. 
– Det är det här med språket. Jag som är 

priviligierad och nordisk skulle väl tycka att vi 
kan väl göra som på film där alla pratar lite hur 

som helst, men så har vi inte gjort än, säger 
Laura Ramberg. 

Inte heller letar sig särskilt många svenskar 
över sundet för att se föreställningarna, uppger 
hon. 

– Svenskar använder ju hela Köpenhamn, 
vi ska bara få dem att börja använda teatrarna 
också. Det kan ske med hjälp av textning. Jag är 
inte så naiv att jag tror att man bara kan börja 
blanda språken. Alltså jag försöker ju alltid, 
men det är ju för att jag vill det här skandinavis-
ka, jag försöker alltid hindra folk från att prata 
engelska, säger hon.

Däremot finns ett relativt starkt nätverk över 
Öresund inom teaterbranschen, och en perso-
nalutväxling bakom scenen, berättar hon. För 
närvarande är cheferna för såväl Malmö Opera 
som Malmö Stadsteater danskar och de senaste 
åren finns även exempel på svenskar som varit 
teaterchefer i Köpenhamn. Många scenografer 
och ljusdesigners arbetar också på båda sidor 
sundet. Själv har Laura Ramberg tidigare arbetat 
som producent på Malmö Stadsteater, där hon 
gärna anställde danskar bakom scenen. De var 
mer benägna att ta jobb i Malmö än svenskar 
som kom längre norrifrån, 
upplevde hon. 

Trots det menar Laura 
Ramberg att det inte alltid 
är så lätt att hitta samarbets-
projekt mellan Sverige och 
Danmark. Snarare är hennes 
erfarenhet att de teaterpro-
jekt som genomförts inte 
blivit så lyckade, framför allt för att man utgått 
från fel premisser: visionen om det nordiska 
och att det finns pengar att söka, snarare än en 
konstnärlig idé.

– De är födda av personer som jag, som säger: 
”jaha, där ligger det sex miljoner, då ska vi söka 
av dem”. Jag älskar att den nordiska kulturfonden 
finns, men jag tror att man måste titta på de verk 
som redan är skapade, och se vilka som är bra 
och ”hur ska denna lilla teatern ha råd att turnera 
med detta?” Då stödjer man i stället att de bra 
produktionerna får ett längre liv, säger hon.

Laura Ramberg har själv tidigare dragit igång 
en sådan satsning, men menar att projektet 
inte ledde till det hon hoppats på, inte minst 
eftersom det i slutändan blev så dyrt. De hade 
valt ut årets bästa teatertexter från varje nordiskt 
land och åkte under en vecka med två skåde-
spelare från respektive land till Färöarna för att 
repa in styckena på originalspråk. Syftet var att 
sprida kännedomen om dramatikerna i Norden.

– Jag tyckte att det var så fantastiskt att de läste 
på originalspråk. Men det var lite så här: Här får 
ni de här fantastiska texterna, de här fantastiska 
skådespelarna och tre regissörer. Det var jätteroligt 
de veckorna man var i väg och sedan har vi rest till 
Norge med det. Men det var tvångsäktenskap. Det 

var skitjobbigt och jätte-jättedyrt. Folk fattar inte 
att det ska vara så dyrt, säger hon.

Laura Rambergs vision var att turnera till 
alla de nordiska länderna med projektet och 
spela pjäsutdragen på sina respektive original-
språk – textade vid behov. Hon ville få lokala 
teatrar att betala kostnaden för uppsättningar-
na, men fick inget gehör.

– Alla var sådär: ”nej, men då är det väl 
bättre att vi översätter till vårt eget språk och 
så spelar vi de där sex textutdragen”. Och för 
mig, då dog idén lite. Men det var kanske inte 

så bra och jag är ju inte 
konstnär. Jag tycker 
att det är trevligt och 
inspirerande att träffas 
i Norden, säger hon 
och syftar på att hon i 
grunden är teaterpro-
ducent.

Själv tar Laura Ramberg del av svensk kultur 
i relativt hög grad, inte minst teater, och hon 
skulle vilja sprida de lyckade teaterföreställning-
arna mer över gränserna:

– Jag tycker nog mer man ska se till att få ut 
de här bra föreställningarna som är producerade 
i de olika länderna, få ut dem i Norden, så man 
kan få möta den här annorlunda, men ändå 
likadana kulturen, säger hon.

Hon ser även en potential i att samarbeta 
mer lokalt i Öresundsregionen.

– Med workshops och all sådan erfarenhet 
som finns bakom scenen skulle jag vilja göra 
mycket mer. Och låna från varandra och dela 
med sig av sina idéer och sätt att jobba och folk 
som är bra på olika saker, säger hon.

FAKTA: HUSETS TEATER
Verksamhet: Teater, som delvis finansieras via 
Köpenhamns kommun
Antal anställda: 7, samt många frilansare
Ort(er): Köpenhamn
Arbetar över gränsen: Nej, bara genom ensta-
ka mindre projekt och en praktikant
Intervjuperson: Laura Ramberg, administrativ 
chef

”Svenskar använder 
ju hela Köpenhamn, 
vi ska bara få dem att 
börja använda teatrar-
na också.”
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handlar bland annat om olika tempo i beslutsfattan-
det där danskar ses som snabbare och svenskarnas 
konsensussökande uppges ta längre tid. Olika sätt 
att kommunicera där danskar sägs vara mer direkta 
och ibland enligt intervjupersonerna kan upplevas 
pushiga jämfört med svenskar som undviker bråk. 
Sammantaget med att de sägs ha en större prisfo-
kusering och en större vilja att förhandla finns en 
uppfattning om danskar som skickligare på att göra 
affärer än svenskar.

En del uppfattningar om affärskulturen på andra 
sidan sundet uttrycks även av företagare utan egen 
erfarenhet från det andra landet. Det visar hur 
berättelser om dansken eller svensken förs vidare 
mellan människor och i de fallen kan sägas börja 
leva sitt eget liv. Vissa intervjupersoner resonerar 
även kring stereotyper och vad som är en skapad 
bild av den andra sidan sundet samt vad som verk-
ligen stämmer. Likaså funderar några intervjuper-
soner kring några av de upplevda olikheterna som 

Skillnader i avtal och förhandling, där danskar anses vara bättre på att göra 
affärer än svenskar. Skillnader i hur snabbt beslutsfattandet går, där svenskens 
konsensustänk gör att processen tar längre tid än i Danmark. Det är två tydliga 
skillnader i affärskultur som upplevs av intervjupersonerna i den här rapporten. 
Uppfattningen om den andra sidan kan skapa en rädsla för att misslyckas vid 
kontakt över sundet, att man ska bli lurad, och kan göra att företagare tvekar.

MENTALT GRÄNSHINDER
Skillnader i affärskultur
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Uppfattningar om eller erfarna skillnader i af-
färskultur kan påverka företag och institutioner på 
flera olika sätt, visar intervjuerna. Det kan innebära 
en rädsla för att misslyckas om man försöker göra 
affärer över sundet och avstår, att man provar och 
drar sig tillbaka eller att företagen förhåller sig till 
skillnaderna och anpassar sig till dem. Kulturella 
skillnader och olika förväntningar på hur man gör 
affärer – däribland kommunicerar, förhandlar och 
skriver avtal – kan leda till missförstånd, irritation 
och eventuellt även avbrutna kontakter. 

De flesta uppfattningar eller upplevelser som inter-
vjupersonerna beskriver när det gäller affärskultur 
är skillnader. De likheter som tas upp uttrycks ofta 
i mer generella termer, att svenskar och danskar är 
lika i grundläggande värderingar eller öppenhet. 
Nästan alla svenska intervjupersoner i studien tar 
upp skillnader mellan svensk och dansk affärskultur, 
medan det inte är lika många danska intervjuper-
soner som nämner det. De upplevda skillnaderna 
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individuella egenskaper och en del av människors 
personlighet snarare än typiskt svenskt och danskt.

Förhandling och synen på avtal – danskar 
bra på att göra affärer
Många av de svenska intervjupersonerna i denna 
studie upplever att det finns en stor skillnad mellan 
svensk och dansk affärskultur när det kommer till 
avtal och förhandling. Det rör sig ofta om att danskar 
är skickliga förhandlare och att ett avtal inte gäller, 
utan för danskarna börjar förhandlingen när avtalet är 
ingått. Uppfattningen om när man är överens skiljer 
sig därmed åt mellan de båda nationaliteterna. Det 
menar bland annat Anders Jarl som är styrelseordfö-
rande och tidigare vd på Wihlborgs fastigheter med 
huvudkontor i Malmö, som investerar i fastigheter på 
andra sidan sundet och har ett danskt dotterbolag. 

– När man pratar med en svensk och tycker man 
är överens så gäller det, när man är överens med en 
dansk återstår det mer innan det är klart. Där tycker 
vi det är självklart i Sverige och pratar inte mer om 
det, det är en kulturell skillnad. Jag får lite uppfatt-
ningen att danskar ser på svenskar med lillebror-
skomplex, därför litar de inte riktigt på svensken. På 
samma sätt som jag tror att vi svenskar utgångsmäs-
sigt litar på vad som sägs och blir besvikna efteråt, 
säger han.

Att dansken fortsätter förhandlingen även efter att 
avtalet är skrivet har bland 
annat Krister Persson, 
grundare och vd för Alyko 
Medicals som har verksam-
het i Danmark, upplevt.

– Även om du har 
bestämt priset, även om du 
skrivit ett kontrakt, så gäller 
inte det i Danmark. Ett kontrakt i Sverige gäller un-
der de tre åren, det vet alla, men i Danmark är det 
nästa steg i förhandlingen. Även om ni skriver ett 
kontrakt och är överens kan de komma två månader 
senare, när de fått ett bud från någon annan, och 
då går de igång igen. Det tycker de är okej, men jag 
tycker det är helt oseriöst, säger han.

Alyko Medicals har danska kunder och en säljare 
som jobbar mot den danska marknaden.

Att danskarna ses som skickliga förhandlare innebär 
också att de ofta uppfattas som framgångsrika inom 
näringslivet.

– Det finns ingen som är så duktig på att göra 
affärer som danskarna, säger Therese Filmersson, 
CFO på bioteknikbolaget Enzymatica som säljer 

förkylningssprayen ColdZyme. De har huvudkontor 
i Lund med två danska medarbetare som arbetar 
som säljare i Danmark.

Uppfattningen om danskar som bättre än 
svenskar på att göra affärer finns även hos företag 
och institutioner som inte själva har förhandlat  
över sundet. Det finns alltså berättelser om ”dom 
andra” i omlopp, som inte har sin grund i berätta-
rens egna erfarenheter.

När uppfattningarna även finns hos personer som 
saknar egen erfarenhet tyder det på att berättelsen 
om affärskulturen på den andra sidan sundet fått ett 
eget liv. De är inte kopplade till direkta upplevel-
ser utan har blivit historier som förs vidare mellan 
människor och används för att förstå och tolka om-
världen. En sådan berättelse kan fylla en funktion 
genom att binda samman eller skilja åt.

– Det finns fortfarande några kulturella barriärer 
där det är svårt att skilja mellan vad som är myter 
och vad som är realitet, säger Per Thye Rasmussen, 
chefkonsulent på Dansk Erhverv, på frågan om 
skillnader i svensk och dansk affärskultur.

I samband med att intervjupersonerna tar upp 
danskarnas vilja att förhandla och skicklighet i att 
göra affärer lyfter några av dem fram att danskar 
ibland benämns med uttrycket Nordens araber, 
som syftar på att det finns en särskild handelskul-

tur. Det nämns från både 
danskt och svenskt håll.

– Generellt finns det 
något man skojar lite med. 
Därför får vi danskar höra 
av våra norska ägare att vi 
har kultur i Danmark som 
är mer… de kallar oss för 

Nordens ”araber”: vi fortsätter handla, och även 
om vi är eniga om något så kommer vi med nytt 
förslag eller har gjort något annat än det vi kom 
överens om. Det argumentet kan jag gott följa, för 
vi letar hela tiden efter möjligheter och lösningar, 
men kanske är det inte den bästa möjligheten för 
helheten, säger Søren Risager Hansen, adm. direktør 
för danska KLP Ejendomme, som ägs av ett norskt 
pensionsbolag och investerar i fastigheter.

– Jag tycker man ofta hör så här: ”ja, det är 
Nordens araber”. Det är det här med att handla och 
så. Jag vet att vi kan ha jargongen här nämligen att 
”läs kontraktet noga för det är ändå danskar som 
har skrivit det”. Jag kan tänka mig att det blir så att 
man är lite mer på sin vakt. Sedan är det alltid så 
här, även om det är att gå till Danmark eller att gå 

”Även om du har bestämt 
priset, även om du skri-
vit ett kontrakt, så gäller 
inte det i Danmark.”
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danskar är mycket god, men man måste vara ex-
tremt tydlig för att undvika missförstånd. Man vill 
gärna ha flexibilitet i det man har kommit överens 
om, säger Julius Haraldsson, affärsutvecklare på 
Scapa företagsservice, som har kunder som de följt 
över sundet och danska samarbetspartners.

På Øresunddirekts företagsrådgivning är en av 
sakerna som tas upp i kontakt med företagen att de 
ska vara tydliga med vad som gäller och att i avtalet 
få med all relevant information.  

– Var noga med hur avtalet är formulerat. Finns 
det utrymme under avtalsperioden att justera priser, 
leveranstider med mera? Här gäller det som svensk 
att våga säga ifrån lite mer, annars finns en risk att 
bli bränd och känna sig lurad. Kanske säga: att det 
är detta som gäller. Kanske skriva i avtalet: ”går inte 
att förhandla”, säger Jenny Citré, företagsrådgivare 
på Øresunddirekt.

Påstridiga danskar – konsensussökande 
svenskar
Bland intervjupersonerna i Danmark har flera 
uppfattningen att svenskar tar längre tid på sig när 
det gäller beslutsfattande och att det ofta hänger 
samman med en konsensusmodell där processen 
för att förankra besluten tar tid. Danskar uppfattas 
som snabbare när det gäller att fatta beslut, men 
ofta som mer benägna att ändra dem i efterhand. 

Vissa kallar det en stereotyp om svensken som 

långsam i beslutsfattande, men intervjupersonerna 
resonerar även om huruvida det nödvändigtvis är 
något dåligt.

– Långsamma beslut i Sverige – det är nog en 
stereotyp vi danskar har om svenskarna. Varför 
skulle det gå långsammare på grund av exempelvis 
konsensus? Kanske blir det bättre kvalitet i besluten? 
Hur man leder processerna tror jag är det viktigaste, 
säger Stefan Nielsen, HR-ansvarig på läkemedelsbo-
laget Ferring i Köpenhamn, som har 125 anställda 
som bor i Sverige samt ett svenskt marknadsbolag. 

Søren Øllgaard, partner och design director på det 
danska arkitektföretaget Henning Larsen Architects 
som har många uppdrag i Sverige, menar att danskar 
är vana vid att ett beslut kan ändras i efterhand 
medan svenskar ser mer definitivt på ett beslut. Det 
kan göra att saker tar längre tid i Sverige, men att det 
skapas en trevlig stämning.

– Det är god stämning och trevligt helt enkelt. 
Behagligt ställe att arbeta. Det kan vara svårt att 
veta vad folk menar ibland dock, det är så mycket 
konsensus. Om det är ett stort möte med många 
människor säger de ofta inte helt vad de menar – 
utan det gör de istället efteråt. I Danmark har vi en 
kultur där vi säger vad vi menar hela tiden, vilket 
gör att vi kan verka ohövliga och väldigt direkta 
hos svenskarna, som i sin tur är väldigt indirekta. 
Vet också att det förväntas att det är så, säger han 
och berättar att företaget som en följd av detta ofta 
blandar svenskar och danskar i sina team.
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man ändå inte överens, säger en företrädare för ett 
svenskt byggbolag som vill vara anonym.

Respekt för danska förhandlare
Uppfattningen om danskarnas goda förhandlingsför-
måga kan innebära att det finns en rädsla som svensk 
att bli lurad om man ska göra affärer i Danmark. 
Det är något som branschorganisationen Sydsvenska 
Industri- och Handelskammaren håller med om.

– Man är lite rädd för danskarna, för när man väl 
har slutit ett avtal, det är då förhandlingen börjar 
och det är vi inte riktigt vana vid här i Sverige. Det 
här konsensustänket vi har, vilket gör att danskarna 
tycker att vi är lite veliga och inte kan bestämma oss. 
Eller måste gå hem och fråga, säger Ulrika Dieroff, 
organisationens chef för affärsservice.

Mikaela Sundberg, Trade Commissioner och 
country manager på Business Sweden i Danmark, är 
inne på samma linje.

– Danskarna är hårda förhandlare, det är kly-
schigt men en konstant återkommande kommentar. 
Hårda förhandlare, man blir lurad, ett avtal är 
inte ett avtal, de är prisfokuserade, säger hon och 
fortsätter:

– Danskar förhandlar på ett annat sätt än 
svenskar, men det handlar egentligen kanske inte 
enbart om danskarna utan om svenskarna själva 
som inte på allvar sett expansionen till Danmark 
som en internationalisering till en ny marknad och 
därför inte gjort sin hemläxa med en lokalt anpassad 
strategi och affärsmodell med till exempel anpassad 
kundsegmentering och budskap, hur man skriver 
avtal, förhandlar och så vidare. De som har gjort det 
grundjobbet går det bra för. Man behöver ha respekt 
för att det är en annan marknad med en annan 
affärskultur och andra kundbeteenden. 

Den svenska arkitektbyrån Krook & Tjäder arbetar 
över sundet och funderar på om det kan vara svens-
ken som är undantaget i ett större perspektiv.

– Om man ska vara generalist är man mer vana 
förhandlare i Danmark. Men jag tror det är Sverige 
som avviker i vår försiktighet och vilja att fundera 
igenom allt, säger Tobias Magnesjö, kontorschef i 
Malmö, och Lars Gunnarsson, arkitekt, på Krook & 
Tjäder som har uppdrag i Danmark.

Uppfattningen om dansken som bra på att göra 
affärer kan göra att svenska företag känner att de 
måste vara mer tydliga på andra sidan sundet för att 
undvika missförstånd.

– Min egen erfarenhet av att göra affärer med 

till Norge, du ska ändå utanför din comfort zone, 
säger Anna Holmberg, vd för Springhill Textiles, 
som är ett grossistföretag inom textilbranschen med 
kontor i Helsingborg, ett danskt dotterbolag och två 
anställda som är danskar.

Några svenska intervjupersoner gör en koppling 
mellan danskarnas förhandlingsvilja och att de 
upplevs som mer prisfokuserade.

– Danskarna är mer affärsinriktade än vad vi är. 
De tänker mer i kronor och ören än vad vi gör, säger 
Krister Persson på Alyko Medicals.

– Danskarna har en tendens att vara mer direkta. 
De kan exempelvis fråga direkt: ”vad kostar det?” 
”Ja, men vänta lite, jag vill prata om värdet.” ”Ja, 
absolut. Det kan vi göra när du har sagt vad det 
kostar.” Jag skulle säga att de är mer prisfokuserade, 
säger Andreas Lindberg, Danmarkschef på Lime 
Technologies Sweden, som är ett svenskt mjukvaru-
bolag med kontor i Danmark.

Det kan även gälla danskar som konsumenter 
och är något att förhålla sig till som företag på jakt 
efter kunder, menar Anna Holmberg som idag är 
vd på Springhill Textiles, men som på en tidigare 
arbetsplats mött uppfattningen om Danmark som 
”a country of bargain hunters” med innebörden att 
danskar är mer benägna än svenskar att åka till flera 
olika butiker för att hitta de varor som är billigast. 

En av förklaringarna till skillnaderna kan finnas 
i att man har olika fokus, menar en representant 
för ett transportbolag i Danmark som vill vara 
anonym i rapporten.

– Svenskar är duktigare på att fokusera på 
helheten och vi ser mer till detaljerna. Vi danskar 
är väldigt ekonomifokuserade i detaljerna, svenska 
företag kan se helheten på ett annat sätt från ett 
helikopterperspektiv, säger han.

Tidsperspektivet i det ingångna avtalet kan också 
påverka hur företagen ser på processen. Det finns 
bland intervjuföretagen exempel på de som arbe-
tar med långa avtalstider och då kan uppleva det 
som mer naturligt att förhandla om avtalet efter en 
tid, medan någon annan som jobbar med kortare 
avtal kan uppfatta ändrade villkor med besvikelse. I 
förlängningen kan det leda till en uppfattning om att 
danskar är otydliga, de sa inte vad de ville från början.  

– Jag kan tycka att danskar har en viss menta-
litet som är lite falsk. Om jag ska vara helt ärlig. I 
ena stunden är det guld och gröna skogar men när 
man väl kommer till betalningen, det är då de ska 
pressa priser. Inte innan upphandlingen. Upphand-
lingen går bra och allt är fint och bra men sedan är 
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Anna Holmberg, vd 
för Springhill Textiles i 
Helsingborg, menar att det 
finns en jargong kring att 
det gäller att läsa kontrak-
ten noga när de skrivits av 
danskar..
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om. Vi är mer direkta i Danmark. I Sverige kan 
det ibland vara svårt att veta var man är i systemet. 
Saker tar tid, man ska känna in och inte vara för 
pushig. Det som sker på mötet är inte bestämt, så 
man måste vara uppmärksam och snacka med folk 
en gång till. Men budskapet är att skillnaden inte 
är stor, vi liknar varandra i Europa, säger Søren 
Øllgaard på Henning Larsen.

Mer förståelse för hur affärskulturen fungerar på 
den andra sidan hade kunnat ge fler affärer. Det 
menar bland annat Allan Sonne Sørensen, partner 
och adm. direktør på Ehrenberg Sørensen, som 
tror att nyckeln är mer information. PR-bolaget 
Ehrenberg Sørensen jobbar i Danmark, Sverige, 
Norge och norra Tyskland med kontor i bland 
annat Köpenhamn och Malmö och medarbetare i 
båda länderna.

– I affärer är danskar mer direkta, på första mötet 
frågar dansken om de ska sända en offert. Man 
tar med ett pris på första mötet och följer upp två 
dagar efter. Ofta tror man att den svenska personen 
som varit med kan ta beslutet. I Sverige ska man 
söka konsensus, de ska ha interna möten för att 
diskutera. Det är inte nödvändigtvis för att det är 
fel, men en dansk förväntar business efter en vecka 
och om de inte får något svar från Sverige mister 
de tålamodet eller ger upp. Om man hade haft lite 
mer förståelse tror jag det kunde bli fler affärer, men 
man har inte förståelse för hur den andra agerar. 
En dansk tycker att ett svenskt möte varit icke-kon-
struktivt, en svensk tycker det gått för snabbt där 
dansken ska bestämma allt och att diskussionen inte 
var bra. Det handlar mycket om information och 
brist på upplysningar, säger han.

Även i analysen ”Mentala gränshinder – en studie av 
hur norska och svenska företagare erfar och uppfat-
tar företagande över gränsen”, föregångaren till den-
na studie av mentala gränshinder mellan Danmark 
och Sverige, lyfter många norska och svenska inter-
vjupersoner fram de långsamma beslutsprocesserna 
i Sverige och strävan efter konsensus. Utifrån dessa 
båda analyser tycks affärskulturen i Sverige skilja ut 
sig i förhållande till de norska respektive danska. 

Personlighet eller nationalitet
Olikheterna i kommunikation kan även vara en 
fråga om personlighet snarare än nationalitet, menar 
vissa svenska intervjupersoner och refererar då till 
att den danska affärskulturen kan passa dem bättre.

– Det är rätt så många som tycker att det är stora 
olikheter, att den gemene svensken är lite mindre 

rak i sin kommunikation och snirklar som katten 
kring het gröt och vill ha konsensus kring allt och 
för lite mer diskussioner innan man komma någon 
vart, medan dansken är mer rak och direkt och 
fattar beslut och sedan kan ändra dem efterhand. Så 
kanske det är i grund och botten. Men jag upplever 
att det är mer att det är en personlighetsfråga. Jag är 
inte en svensk då, utan mer dansk. Jag tycker inte vi 
behöver diskutera i timmar, utan bena ut det viktiga 
och ta beslut, säger Marie Stridbeck, ansvarig för 
Swedbanks filial i Danmark.

Povl Dolleris Røjkjær Ungar, dansk COO på det 
dansk-svenska hamnbolaget CMP, framhåller också 
att det är individen som påverkar.

– Jag har jobbat på Copenhagen Malmö Port 
i många år och tillbringar mina dagar med både 
danskar och svenskar. Visst brukar en del säga att 
danskarna är mer direkta och inte förväntar sig 
att alla ska tycka lika medan svenskarna är mer 
konsensusföljande. Min uppfattning är att det inte 
riktigt stämmer. Det är snarare indviduellt kopplat 
än kopplat till nationalitet, säger han.

Svenskar som trivs med mer direkt och rak kommuni-
kation upplever sig själva då som mer typiskt danska.

– Men annars, jag är ju väldigt rak och ärlig och 
det upplever jag att danskarna är också. Så där har 
vi ju en liten fördel. Istället för att sitta och snacka 
runt en massa så går man direkt på och säger: ”så 
här gör vi, säger Patrik Gullstrand, vd för och 
grundare av Örestad Linux.

– Är du en förvaltande person eller gillar du 
förändring, det är sådant som gör att vissa väljer att 
arbeta i Danmark eller i Sverige, säger Jenny Hil-
lerström Schuldt, Chief People & Communications 
Officer på Ikano Bank.

Synen på hierarkier är delad
Det är en något splittrad bild som ges när intervju-
personernas uppfattningar om hierarkier i de båda 
länderna summeras. De flesta svenska intervjuperso-
ner som nämner en skillnad i hierarki uppfattar Dan-
mark som mer hierarkiskt. Några danska intervjuper-
soner är inne på samma linje, medan andra har den 
omvända uppfattningen eller i alla fall inte upplever 
affärskulturen i sitt eget land som hierarkisk även om 
de saknar information om den svenska sidan.

Ingen svensk intervjuperson nämner Sverige som 
mer hierarkiskt när de beskriver hur de uppfattar 
affärskulturen i regionen. 

– Det är som dag och natt. Man driver företagen 
olika. Man jobbar på helt olika sätt. Det är klart att 
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kontor i Danmark samt danskar anställda på bankens 
huvudkontor i Malmö.

Att svensken inte säger vad man tycker direkt kan 
också skapa missförstånd. Det menar Per Thye 
Rasmussen, chefkonsulent på Dansk Erhverv, som 
tidigare varit ledare på ett bolag med filial i Sverige.

– När man vid ett möte säger att nu gör vi så här, 
är vi eniga? De svarar ja, men innan vi hann ut till 
Arlanda kom ett mail från någon som inte höll med. 
Som dansk blir man förundrad, för vi fattade ju ett 
beslut. I Danmark blir det så när beslutet är fattat. 
Det är mera demokratiskt i Sverige, säger han.

Att beslutprocessen tar längre tid i Sverige kan göra 
att svensken uppfattas som velig och att dansken vill 
ha betalt för jobbet de har påbörjat under svenskens 
betänketid, menar rådgivare.

– Danska företag tycker att det tar väldigt lång tid 
innan svenskarna kommer till skott. Det händer att 
en dansk blir otålig och börjar jobba och sedan kom-
mer svensken och säger att det blir inget. Det är inte 
ovanligt att dansken vill ha betalt för det arbete den 
lagt ner, och då tycker båda att den andra försöker 
luras. Då blir Öresund lite bredare, säger Jenny Citré, 
företagsrådgivare på Øresunddirekt.
En dansk intervjuperson framhåller att de inte vill 
vara för pushiga när de arbetar i Sverige.

– Det är mest kulturella skillnader man pratar 

De flesta svenska intervjupersoner nämner att de 
uppfattar danskar som mer raka och direkta i sin 
kommunikation. Det kan även göra att samtalsto-
nen uppfattas som hårdare i Danmark än i Sverige.

– Vad jag tycker är att svenskar är ganska hårt 
uppfostrade i att vi värderar att vi ska komma 
överens, vi ska inte bråka. Det upplever jag inte att 
danskarna är. De är inte så rädda för en konfronta-
tion som svenskar kan vara, säger Anna Holmberg, 
på Springhill Textiles.

– Jag tror att det handlar om att danskarna är 
ganska om sig och kring sig. De vet vad de vill ha 
och har ganska bra koll på sina valmöjligheter, och 
därför är väldigt raka. Svensken är ju mer: ”Jag vill 
helst inte säga nej, så jag gör det på ett annat sätt”. 
En dansk säger nej, säger Andreas Lindberg, Dan-
markschef på Lime.

Flera svenska intervjupersoner framhåller danskar-
nas snabbhet som något positivt.

– Vid första anblicken kan man tycka att vi är 
lika, men min erfarenhet inom affärsvärlden är att vi 
är olika: danskar har en skön inställning med direkt 
kommunikation, det ses inte som något dåligt att 
vara oense i en sakfråga. Det kan vara höga ton-
gångar på ett möte, men sen går man och äter lunch 
tillsammans. I Sverige ska det vara konsensus hela 
tiden, säger Jenny Hillerström Schuldt, Chief People 
& Communications Officer på Ikano Bank som har 
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Jenny Hillerström Schuldt, Chief People & Communications Officer på Ikano Bank i Malmö, tycker att danskar har en skön 
inställning med direkt kommunikation, där det inte ses som något dåligt att vara oense i en sakfråga.
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neråt. Jag tror att det är viktigare att ha en riktigt 
duktig ledare i en svensk organisation. I Sverige ska 
du vara en stark chef, som ska ha nyckeln till allt. I 
Danmark ska chefen mer bara värdera om det är en 
bra idé eller inte. Det tror jag chefer som åker till 
Sverige tycker är tufft – de håller tio möten, men det 
kommer aldrig några idéer. 

Det finns även intervjupersoner som saknar uppfatt-
ning om den svenska sidan, men inte heller upplever 
Danmark som hierarkiskt. Här finns en parallell till 
den tidigare studie som gjorts om mentala gränshin-
der mellan Sverige och Norge, där många intervju-
personer ansåg att Sverige hade mer hierarki, men 
där det precis som i denna rapport också fanns de 
med motsatt åsikt. 

En bidragande faktor till att man har olika 
bild av hur hierarkiskt det är på de båda sidorna 
Öresund skulle kunna vara vad man tolkar in i be-
greppet hierarki och att man därmed värderar olika 
företeelser som mer eller mindre hierarkiska. 

Synen på formellt, informellt och status
Det kan även finnas skillnader i hur man kom-
municerar på arbetsplatsen vilket tas upp av några 
intervjupersoner. Andreas Lindberg, Danmark-
schef på Lime, upplever att jargongen på bolaget 
i Sverige, sättet att skämta och använda en enkel 
kommunikation, kan uppfattas som ”tramsigt” i 
Danmark.

– I Danmark får jag höra 
mycket av mina kollegor här 
att vi är för lättsamma. Det 
ska vara lite mer corporate 
för att bita här i Danmark. 
Det försöker vi ta hänsyn 
till, säger han.

Vad som ses som mest 
corporate beror dock på per-
sonen och perspektivet. Den 
professionella styrelseleda-

moten Stine Bosse, med uppdrag i båda länderna, 
jämför Köpenhamn med Stockholm i stället för 
med Skåne – och menar då att svenskarna är mer 
strikta.

– Jag har pratat med folk i Stockholm och där 
tror jag att det är större skillnad mellan en dansk 
som jag och det sättet man tänker i Stockholm. 
Det säger jag med stor respekt, jag tycker att man 
tänker långsiktigt och är lite mer corporate i sitt 
sätt att jobba på, säger hon.
I intervjuerna framkommer även skillnader i klädsel 

man kan samarbeta mellan Sverige och Danmark, 
och jag säger samma sak om Norge. Vi är väldigt 
olika. Det funkar olika och man gör affärer olika. 
Som jag upplever det är det mycket, mycket mer 
hierarkiskt i Danmark, säger Therese Filmersson, 
CFO för Enzymatica.

–  Danmark är lite hierarkiskt. Och det kan jag 
märka på medarbetarna. De är inte helt vana vid 
den svenska ledarstilen. Alltså den plana – dörren är 
alltid öppen, du behöver inte boka ett möte för att 
prata med chefen, liksom. Säg vad du har att säga, 
fråga inte. Där kan jag se en skillnad, säger Andreas 
Lindberg, Danmarkschef för Lime.

Allan Sonne Sørensen, partner och adm. direktør för 
Ehrenberg Sørensen, uppfattar även han att danskar 
är mer hierarkiska än svenskar och att ”du märker di-
rekt vem som är chefen på en arbetsplats i Danmark”. 
Även Stefan Nielsen, HR-ansvarig i Danmark, tycker 
att hierarki är mer synligt i Danmark.

– Svenskar är bättre på konsensus. Det finns hie-
rarki även där, men den är mer inbyggd. Hierarkin 
syns mer tydligt i Danmark. Man har nog tydligare 
roller överlag – vad är en chef och en arbetstaga-
re exempelvis. Man har mer respekt för chefen i 
Sverige än i Danmark – här vågar man ifrågasätta 
och säga sin mening. I Sverige ligger ett stort ansvar 
på chefen som ska fråga runt och se till att alla blir 
inkluderade, säger Stefan Nielsen, HR-ansvarig för 
Ferring.

Sen finns det även danska intervjupersoner 
som tvärtom uppger att de 
uppfattar Sverige som mer 
hierarkiskt.

– Sverige har mer hierar-
kier, man har mer respekt för 
sin chef än man har i Dan-
mark. Det ska man tänka på 
att det är lite mer annorlun-
da när man är ute och säljer. 
Man måste visa respekt som 
man inte alltid måste visa 
på samma sätt i Danmark, säger Lars Blauenfeldt, 
managing partner på det danska konsultbolaget 
Mpeople som ibland hyr in svenska konsulter.

En mer tydlig hierarki i Sverige kan påverka 
kraven på en ledare, tror en företrädare för ett 
transportbolag i Danmark som vill vara anonym i 
rapporten.

– I Danmark kommer innovationen nerifrån, 
och man kommer med förslag till ledaren. Danskar 
är mer anarkistiska medan svenskar är mer auktori-
tära. De väntar på att det kommer från ledaren och 
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mellan svenskar och danskar. Mickey Lund, direktør 
Building Network i Danmark som hjälper företag 
inom bygg- och anläggningsbranschen att etablera 
sig och utveckla sin verksamhet i Danmark, uppger 
att han upplever danskar som mer avslappnade i 
både sätt och klädsel jämfört med svenskar. 

– Man gör det lite annorlunda, hur man or-
ganiserar det och deltar. Det är både likheter och 
skillnader, utan att uppfattas negativt kan man hål-
la mer på formerna i Sverige. Danskarna är lite mer 
fria även i nätverksdelen, bland annat när det gäller 
kläder – svenskar kan ha fluga eller fina kläder men 
danskarna är kanske mer casual – inte nödvändigt-
vis på ett positivt sätt, men både i utseende och i 
deras sätt, säger han.

Några intervjupersoner nämner också skillnader i 
titlar och status på yrken.

– De vi rekryterar från Köpenhamn är intresse-
rade av att bli projektledare. Ingen vill bli säljare, 
av någon anledning. Anmärkningsvärt skulle jag 
säga, nästan som att det är fult att vara säljare i 
Danmark. Alla vill bli kallade ”forretningsud-
vikler”, och jag förstår inte riktigt varför, säger 
Andreas Lindberg, Damarkschef på Lime Techno-
logies Sweden.

– I Sverige är det mer respekt för ”dåligt betalda” 
jobb, som att sitta i kassan, säger en företrädare för 

ett danskt transportbolag som vill vara anonym i 
rapporten.

Olikheter på arbetsplatsen
På det dansk-svenska hamnbolaget Copenhagen 
Malmö Port är det vardag att jobba över sundet 
och inte en stor sak längre. ”Vi gör det och har 
gjort det länge”, säger kommunikationschef Ulrika 
Prytz Rugfelt. Men det finns praktiska skillnader på 
arbetsplatsen som de brukar skoja om, berättar hon.

– Det kan vara dynamiskt också mellan länderna, 
man märker skillnad. Många uppskattar det, och vi 
respekterar varandras kulturer, men vi kan också skoja 
lite om skillnader. Danskarna tycker att svenskarna 
har jättemycket semester och svenskarna tycker att 
danskarna går hem så tidigt om dagen, säger hon.

Enligt Laura Ramberg, som tidigare har jobbat i 
Sverige och är administrativ ledare på kommunala 
Husets Teater i Köpenhamn, tar svenskarna det lug-
nare på arbetsplatsen, bland annat i avseende med 
lunchrasten som vanligen är en timma. Tillsammans 
med en tre timmar längre arbetsvecka kan det för en 
dansk upplevas svårt att kombinera familjeliv med 
att jobba i Sverige, menar hon.

– Det fanns en förväntan om en timmes lunch 
mitt på dagen. Den danska kulturen är mer att man 
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Stockholmsföretag tänker 
långsiktigt och är lite mer 
corporate i sitt sätt att jobba 
på än de danska, upplever 
den professionella styrelse-
ledamoten Stine Bosse.

”Danskarna tycker att 
svenskarna har jätte-
mycket semester och 
svenskarna tycker att 
danskarna går hem så 
tidigt om dagen.”
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ge. Vi har en dansk organisation som sköter det på 
danskt sätt. En del av de andra bolagen har svenska 
chefer, de tycker det är nära mellan Malmö och 
Köpenhamn, säger Anders Jarl.

Det kan finnas utmaningar kring att få ihop ett 
danskt dotterbolag med moderverksamheten på an-
dra sidan sundet, berättar Therese Filmersson, CFO 
på Enzymatica som i tidigare arbeten har jobbat på 
svenska företag som har haft dotterbolag i Danmark.

– När man har dotterbolag i Danmark har jag 
tyvärr stött på att det är väldigt svårt att få det till 
ett ”vi”. I Danmark har man ju inga naturresurser 
så historiskt är danskar väldigt duktiga på att göra 
affärer. Duktigare än svenskar skulle jag vilja säga. 
Men det gör också att de har ganska svårt, som jag 
uppfattar det, att acceptera att de är ett dotterbolag 

till ett svenskt bolag. De vill 
vara sitt eget, de vill vara 
stora vd:n och lite så, säger 
hon.

De olika uppfattningar som 
finns om affärskulturen på 
den andra sidan sundet kan 
avskräcka företagare och 

institutionschefer från att skapa aktivitet på tvärs av 
Öresund, tror några intervjupersoner. 

– Ja, det tror jag nog. Tyvärr räds många det de 
inte känner till. Kan man på något sätt förklara och 
motivera varför det ser ut som det gör blir det lättare. 
Danmark är ju inget u-land, kan man berätta det för 
svenska företag blir barriären mindre, säger Marie 
Stridbeck, ansvarig för Swedbanks Danmarkskontor.

– Återigen tror jag att det handlar så mycket om 
inställningen. Ser man potentialen i att gå ihop så 
hittar man också lösningar på allt runtomkring. 
Men många är rädda för att ta det steget och testa, 
säger Ulrika Prytz Rugfelt, kommunikationschef för 
CMP.

Uppfattningen om Danmark som krångligt 
gör att det ofta inte är förstahandsvalet för svenska 
företag som ska expandera i Norden. Det menar 
Mikaela Sundberg, Trade Commissioner, country 
manager Denmark Business Sweden.

– De flesta tycker nog att Norge är den första 
marknaden, där känner man sig mest hemma och 
bekväm. Norrmän är positiva. Finland tycker man 
känns som en bra marknad, snarlik den svenska. 
Danmark, där finns det generellt en större skepsis. 
Det finns en oro och ängslighet hur det kommer att 
vara, kommer man verkligen lyckas? Jag tror det har 
att göra med kunskapen man har. Norge har vi en 

gör en sak tillsammans en timme på fredagsefter-
middagen, annars jobbar man på och går hem så 
tidigt som möjligt, säger hon.

Förhållningssätt till uppfattningarna om den 
andra sidan
Skillnader i affärskultur kan leda till missförstånd 
och en rädsla för att man ska bli lurad när man inte 
känner till hur affärerna görs. Det kan i sin tur av-
skräcka personer från att ha aktivitet på andra sidan 
och i denna studie finns exempel på bolag som har 
varit aktiva i Danmark och sedan valt att avstå. Men 
det finns även exempel på företag som har anpassat 
sig till skillnaderna och startat ett danskt bolag. Vis-
sa tycker att man ska läsa på och förhålla sig till det 
andra landets kultur och praxis innan man startar 
en aktivitet för att på så vis 
ha större chans att lyckas. 
Andra menar att båda sidor 
behöver anpassa sig och att 
det först är när man börjat 
arbetet som man stöter på de 
kulturella skillnaderna. 

Hur intervjupersonerna upp-
fattar affärskulturen på den andra sidan sundet har i 
flera fall påverkat hur de ser på att ha aktivitet över 
sundet eller hur de har gått tillväga. Vissa intervjuper-
soner har valt att etablera en aktivitet trots att de stött 
på skillnader som de tolkat som kulturella – det kan 
vara att de har sett en affärsmöjlighet och anpassat sig 
till den andra affärskulturen. Det stämmer bland an-
nat för fastighetsbolaget Wihlborgs, där Köpenhamn 
gav möjligheten att växa när hemmamarknaden var 
begränsad.

– Det ekonomiska är det primära, ärligt finns det 
inga direkta andra vinster. Det är två fristående verk-
samheter. Det finns en och annan gång när vi kan 
hjälpa hyresgäster på det ena eller andra hållet. Till 
exempel med Mercedes – vi köpte det danska huset 
de satt i och sedan kunde vi hjälpa dem att flytta 
till Sverige. Det hade vi inte kunnat göra om vi inte 
hade haft verksamhet i Danmark, säger Anders Jarl, 
styrelseordförande och tidigare vd Wihlborgs.

Anpassningen blev att rekrytera dansk personal 
och att verksamheten i det danska dotterbolaget 
sköts på danskt vis, vilket skiljer sig från den strate-
gi som flera av de andra svenska fastighetsbolagen 
som har förvärvat fastigheter i Danmark under de 
senaste åren har haft.

– Man kan säga att det som jag tycker att de 
andra bolagen gör fel är att man styr det från Sveri-
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långtgående positiv relation till ur många aspekter 
och porträtteras som mysigt och härligt, Finland 
uppfattas som stabilt och tryggt och ganska likt 
Sverige industri- och branschmässigt. Danmark 
upplevs som krångligt och alltför förhandlingsinrik-
tat det är inte där man vill börja. Många företag vi 
jobbar med har börjat med Norge och Finland och 
det krävs ofta övertalning på ett annat sätt för att de 
ska komma till Danmark, säger hon.

Allan Sonne Sørensen, partner och adm. direktør 
Ehrenberg Sørensen, tror inte att skillnaderna spelar 
så stor roll, de upptäcks oftast först senare.

– Jag tror inte det spelar så stor roll, jag tror de 
upptäcker det först när de ska göra affärer. Det tror 
det är enkelt först. Det som är största hindret i upp-
starten är gränshindren och när du kommer igång 
är det kulturhinder, säger han.

Några av intervjupersonerna som medverkar i 
denna rapport har valt att avsluta sin aktivitet över 
sundet. Krister Persson, grundare och vd Alyko 
Medicals, valde att lägga Danmark på is under 
några år eftersom han förlorade sina kunder och 
satsade på Sverige, Norge och Finland istället. Han 
upplevde att det var svårt att behålla kunderna i 
Danmark, att de snabbt kunde byta leverantör. 
Samtidigt uttrycker han att samma egenskaper hos 
kunderna kan vara en fördel för att det skapar en 
snabbrörlig marknad. 

– Man kan ju vända på hela det resonemanget. 
Alla de kunder som vi inte har idag i Danmark kan 
vi ju få väldigt snabbt. Det kan jag inte i Sverige 
och Norge. Jag kan inte åka ut till en svensk eller 
norsk kund och få dem att vända. För då säger de 
att de är nöjda med den produkten de har idag, så 
varför ska de byta teknologi. Det är ett jättearbete 
att få alla kirurger att ändra operationsteknik. Då 
ska du försöka argumentera: ”ja, produkten är lite 
bättre”. En dansk kund kan du mycket snabbare få 
genom att bara erbjuda en bättre deal, säger han.

En företrädare för ett svenskt byggföretag som vill 
vara anonym berättar att företaget har slutat jobba i 
Danmark. Anledningen rör främst hur man jobbar.

– Vi var där ett tag, vid vissa tillfällen har man 
gått på, kanske inte nitar, men det har varit oklarhe-
ter där vi har haft delade meningar. Då har vi ansett 
att det inte är lönt att gå vidare, säger han.

Några intervjupersoner framhåller att det är båda 
sidorna som behöver anpassa sig. 

– Du kan inte ändra det, det är ju kultur. Man 
kan inte ta ett piller mot det. Det svenska samhället 
har varit väldigt arbetsinriktat med stora industrier, 

i Danmark har vi många små bolag som gjort oss 
mer pragmatiska i hur vi jobbar. Om danskarna var 
lite mer lojala mot vad de avtalade, och svenskarna 
lite mer flexibla så hade vi nog kunnat få det att 
funka, säger en representant från ett transportbolag 
i Danmark som vill vara anonym.

– Det blir en anpassning från båda sidor, ett 
skandinaviskt förhållningssätt, att man är medveten 
om det. Det kan ställa till trubbel när man aldrig 
arbetat med varandra tidigare, men som alltid när 
man blandar kulturer är det ett givande och tagande, 
säger Jenny Hillerström Schuldt, Chief People & 
Communications Officer på Ikano Bank.

Søren Risager Hansen, adm. direktør på KLP Ejen-
domme, hoppas inte att skillnader i affärskultur ska 
spela så stor roll. Det finns likheter i våra samhäll-
en inom Skandinavien och om att förhålla sig till 
kulturella utmaningar säger han följande:

– Man ska intressera sig för det och bakgrun-
den för det om det är olika handlingsmönster och 
processer, men inte låta sig påverkas. Man ska gå 
in i rummet och vara där som en människa och 
använda de medel som finnas, säger han.
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Man ska inte låta sig påverkas 
av skillnader i affärskultur, 
menar Søren Risager Hansen, 
adm. direktør för fastighets-
bolaget KLP Ejendomme.

”Alla de kunder som vi 
inte har idag i Danmark 
kan vi ju få väldigt 
snabbt. Det kan jag inte 
i Sverige och Norge.”
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än vad du har fått dem, säger Krister Persson, 
vd på Alyko Medical.

Ett av Alyko Medicals största affärsområden 
är implantat för ögonkirurgi. När de får en ny 
kund ingår mycket utbildning i hur man ska 
använda implantatet och annan service. Varje ny 
kund innebär en investering och det kan bli dyrt 
om kunden efter en kort tid byter leverantör.

Krister Persson 
upplever att det finns 
skillnader på svensk och 
dansk affärskultur och 
att den danska markna-
den är mer snabbrörlig. 
Han har också stött på 
attityden att svenskar 
inte är lika slipade på att göra affärer som dans-
karna och att det går att lura dem. 

Vid ett tillfälle hade han bokat möte med en 
dansk klinik. Kliniken hade hört av sig till en 
professor som svarade Krister Persson i samma 
mejl. I mejltråden följde en av klinikens interna 
konversationer med – en konversation det antag-
ligen inte var menat att Krister Persson skulle se.

– Där kunde jag se jargongen som de lite 
grann har. Att de tycker att det är lite roligt att, 
som de säger, ”ta röven på svensken”. 

Krister Persson tycker också själv att det 
ligger något i föreställningen om att danskarna 
är duktiga på affärer. Samtidigt är han inte 
säker på att det prisorienterade och kortsiktiga 
tänket han upplever finns i Danmark alltid är 
rätt sätt att göra affärer på.

– Det finns ingen i hela Europa som är lika 
duktiga som danskarna. De är duktiga affärs-
män. De är duktigare än svensken. Men de job-
bar på en kortsiktig bana, så man kan diskutera 
om det är bättre.

Idag har Alyko Medical åtta anställda, varav 
en är en säljare som sedan ett drygt år tillbaka 
jobbar mot den danska marknaden, och två 
agenter i Finland. Bolaget har återigen dans-
ka kunder – sedan han anställde den danska 
säljaren menar Krister Persson att det har varit 
lättare att bibehålla den kontakt som krävs för 
att kunderna i Danmark inte ska byta leverantör 
– men affärerna har halkat efter. 

På grund av att Krister Persson upplevde 

att danska kunder inte var lika lojala som de 
i resten av Norden blev Danmark den sista 
marknaden han satsade på. Han säger också att 
han har gått ifrån potentiella danska kunder 
när han känt på sig att de kan komma att byta 
leverantör eller bara är ute efter ett så billigt pris 
som möjligt.

– Ett kontrakt i Danmark gäller inte. Ett 
kontrakt i Sverige gäller 
under de tre åren, det 
vet alla, men i Dan-
mark är det nästa steg i 
förhandlingen. Även om 
ni skriver ett kontrakt 
och är överens kan de 
komma två månader 

senare, när de fått ett bud från någon annan, 
och då går de igång igen. Det tycker de är okej, 
men jag tycker det är helt oseriöst.

Samtidigt menar han att man kan vända på 
resonemanget. Eftersom danska kliniker, som 
han upplever det, har lätt att byta leverantör 
finns det också stora möjligheter att locka till sig 
nya kunder.

– Alla potentiella kunder som vi inte har 
idag i Danmark kan vi ju få väldigt snabbt. Det 
kan jag inte i Sverige och Norge. Jag kan inte 
åka ut till en svensk eller norsk kund och få 
dem att vända. För då säger de att de är nöjda 
med den produkten de har idag, så varför ska 
de byta teknologi. Det är ett jättearbete att få 
alla kirurger att ändra operationsteknik. Då ska 
du försöka argumentera: ”ja, produkten är lite 
bättre”. En dansk kund kan du mycket snabbare 
få genom att bara erbjuda en bättre deal. Så 
det är en fördel – att det är en snabbrörligare 
marknad, säger Krister Persson.

FAKTA: ALYKO MEDICAL
Verksamhet: Leverantör av medicinteknik, framfö-
rallt inom ögonkirurgi
Anställda: 8 anställda samt tre agenter 
Ort(er): Bjärred
Jobbar över gränsen: Ja, en säljare jobbar mot den 
danska marknaden
Intervjuperson: Krister Persson, grundare och vd
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CASE: ALYKO MEDICAL

ANSER ATT DANSKAR ÄR SKICKLIGA 
MEN KORTSIKTIGA FÖRHANDLARE
Den svenska medicinteknikleverantören Alyko Medical gick in i både Norge 
och Finland före Danmark. Företagets vd och grundare, Krister Persson, 
prioriterade ner den danska marknaden eftersom han upplevde att kunder-
na inte var lika lojala som i resten av Norden och att danskarna hade en an-
nan syn på betydelsen av ett kontrakt. Tillbaka i Danmark igen ser han dock 
även fördelar i affärskulturen, som att det går snabbt att locka nya kunder.
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När Krister Persson startade Alyko Medical, 
som är en leverantör av medicinteknik, för 
sju år sedan satsade han från start på att ta sig 
in på alla de nordiska marknaderna. Han fick 
tidigt kunder i Sverige, Danmark och Norge. 
Men de fyra danska kunderna förlorade han 
sedan till sina konkurrenter.

Då hade bolaget inga anställda och Krister 
Persson hade det svårt att avvara den tid som 
krävdes för att upprätthålla tillräckligt mycket 
kontakter med alla sina kunder. Han upplevde 
att det var svårare att behålla de danska kunder-
na, att de snabbt kunde byta leverantör. Därför 
valde han att lägga Danmark på is under några 

år och fokusera på Sverige, Norge och senare 
även Finland. Där menar han att kliniker väljer 
leverantör utifrån samma principer. 

– Det är väldigt mycket kvalitet, förtroende 
och långsiktighet. Man börjar inte jobba med 
någon om man inte har intentionen att behålla 
det samarbetet i många år. Det är en lång pro-
cess att komma igång och man vill inte avsluta 
den bara sådär. I Danmark är man mycket 
mer affärsinriktad, får man ett bättre pris från 
någon annan kan man avsluta imorgon. Så har 
det varit också. Jag har startat upp massor med 
kliniker i Danmark, men om du inte är där 
och är på kan du tappa dem mycket snabbare 

”Det finns ingen i hela  
Europa som är lika 
 duktiga som danskarna. 
De är duktiga affärsmän.”
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att bland annat inspirera till eller avskräcka oss från 
att göra samma val som dem. Den som ser andra 
företagare arbeta över sundet har troligen lättare att 
se sig själv ta samma steg, medan det kan upplevas 
som svårare för den som inte har några förebilder. 
De sistnämnda har inte heller tillgång till den kun-
skap och erfarenhet som någon som redan jobbar 
över sundet kan bidra med. 

Nya möjligheter eller affärskontakter beskrivs inte 
sällan av de intervjuade företagarna som att de dök 
upp av en tillfällighet, eller genom kontakter. Ser man 
närmare på dem har tillfälligheterna ofta att göra med 
den omgivning och det nätverk som omger personen 
och företaget. På så sätt kan de sociala nätverken 
också påverka vilken inriktning företagen tar, och 
ett mindre nätverk i grannlandet kan innebära att 
tillfälligheterna mer sällan uppstår där.

Med andra ord riskerar avsaknaden av ett socialt 
nätverk som sträcker sig över gränsen – såväl privat 
som professionellt – innebära att företagarna är 
mindre benägna att satsa på andra sidan sundet. 

Trots att gränsen mellan Sverige och Danmark utgörs av en tätbefolkad region, 
med en delvis integrerad arbetsmarknad, har relativt få av intervjupersonerna i 
denna analys ett starkt socialt nätverk på den andra sidan sundet. Det innebär att 
många av de möjligheter, tillfälligheter och den efterfrågan som vanligen uppstår 
genom vänner, affärskontakter och bekantas bekanta uteblir, och företagarna rör 
sig mer sällan över gränsen.

MENTALT GRÄNSHINDER
Sociala nätverk når mer sällan över sundet
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Många företagare som intervjuats till den här 
studien upplever det som ett hinder att de saknar 
kontakter eller lokalkännedom i det andra landet, 
något som just tyder på att de saknar ett socialt 
nätverk där. Visserligen uppger en ganska stor andel 
av de intervjuade företags- och institutionscheferna 
att de känner personer i det andra landet, men dessa 
kontakter är relativt få och handlar mer sällan om 
nära relationer. 

Sociala nätverk är ett begrepp för att beskriva den 
väv av mänskliga relationer som vi befinner oss i: det 
omfattar människor vi känner och dem vi möter i 
vår vardag, samt deras vänner och bekanta i några led 
bort. Sociala nätverk är också det som skapar samhäl-
let i en ständigt pågående process, genom de förbin-
delser som finns mellan människor och det som sker 
i och med dessa, skriver etnologerna Johan A. Lundin 
och Fredrik Nilsson i ”Spritsmuggling på Östersjön. 
En kulturhistorisk studie av nätverk i tillblivelse”. 

De människor som omger oss bidrar till att for-
ma vår bild av vad som är möjligt att göra, genom 
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I jämförelse med de sociala nätverken mellan 
svenskar och norrmän, som framträdde i intervjuerna 
till analysen ”Mentala gränshinder – en studie av 
hur norska och svenska företagare erfar och uppfat-
tar arbete över gränsen” från 2018, tycks de sociala 
nätverken i Öresundsregionen vara mer arbetsrelate-
rade och mer sällan omfatta släkt- eller vänskapsband. 
De svenska och danska intervjupersonerna i den här 
studien känner helt enkelt oftast några personer av 
den andra nationaliteten genom jobbet, medan de 
norska och svenska intervjupersonerna påfallande ofta 
hade nära släkt på andra sidan gränsen.

Gränserna har olika karaktär genom att Sverige 
och Danmark skiljs åt av ett sund medan Norge 
och Sverige har en lång landgräns, där kontakterna 
länge varit intensiva. Även de sociala nätverken 
över den svensk-danska gränsen har dock tidigare i 
historien varit starka. Under 1800-talet och början 
av 1900-talet förekom en relativt stor arbetsvand-
ring mellan länderna, främst i form av tiotusentals 
svenskar som arbetade i 
Danmark – tillfälligt eller 
permanent. Det var också 
vanligt med äktenskap över 
gränsen, skriver bland annat 
historieforskaren Anna Nord-
qvist i ”Nu er vi ikke mere 
piger – identitetsprocesser 
bland svenska tjänstekvinnor 
i Köpenhamn 1880-1920”. 

Det är svårt att dra några 
glasklara slutsatser utifrån 
de skillnader mellan de båda 
gränsområdena som numera tycks råda, men bland 
de intervjuer vi gjort till denna dansk-svenska 
studie ser vi sällan att en konkret efterfrågan från 
någon i nätverket på andra sidan Öresund lockat 
företagarna över gränsen, något som tycktes vara 
vanligare i den norsk-svenska studien. Det kan 
också vara värt att notera att affärsrelationer ofta 
bygger på tillit och att den tilliten kan understöttas 
av ett gediget socialt nätverk, som ger referenser 
och dessutom kan leda till nya affärskontakter.

Så gör andra – omgivningens betydelse
När företagare står inför beslutet att på något sätt 
börja jobba över Öresund väger tidigare erfarenheter 
från andra som gjort samma resa ofta in – medvetet 
eller omedvetet. Sådant som ”alla” vet om hur det 
fungerar i det andra landet (se exempelvis kapitlena 
”Skillnader i affärskultur” eller ”Sociala nätverk”) 
finns ofta med i bakhuvudet, liksom de faktiska er-

farenheter som gjorts av de personer och bolag som 
omger företagaren. Forskning om sociala nätverk vi-
sar att våra vänner, deras vänner och vänners vänner 
i flera led har ett stort inflytande över allt från våra 
åsikter till vad vi ser som görbart. De personer man 
rent fysiskt träffar i vardagen – ofta ens vänner – har 
dock större betydelse för de val man gör än mer 
avlägset bekanta, menar sociologerna Nicholas A. 
Christakis och James H. Fowler. 

För många företagare känns det också relevant 
att se till vad andra liknande bolag gjort i samma 
situation.

Ett exempel på det är Per Rosenqvist, som driver 
företaget Rosenqvist Bygg i Höganäs i norra Skåne. 
Han har själv ingen verksamhet i Danmark och 
känner inte heller till någon konkurrent som har 
det. Detta tror han delvis har att göra med vad 
som hände på 90-talet. I finanskrisens spår var det 
många hantverkare som sökte sig till Danmark för 
att det inte fanns tillräckligt med jobb i Sverige. 

Men det gick inte bra för dem 
och många gick i konkurs, 
enligt Per Rosenqvist.

– När det var så dåliga 
tider i början på 90-talet var 
det ju många som sträckte 
sig över, både mot Danmark 
och Tyskland. Men de flesta 
av dem brände fingrarna. De 
hade svårt att klara av ekono-
min. Sedan jobbar ju danskar 
och tyskar på ett annat sätt 
än vad vi gör i Sverige. Här 

betalar man ju fullt ut entreprenören när han är fär-
dig, men det gör man ju oftast inte i övriga Europa, 
säger han. 

Per Rosenqvist tror att historierna man hör inom 
branschen från 90-talet fortfarande hänger kvar och 
kan vara en anledning till att fler inte satsar på den 
danska marknaden.

– De som man känner i sin omgivning som har 
varit över, de har ju råkat lite illa ut. Och de har ju 
sagt att ”det var denna gången men aldrig mer”. Så 
jag har aldrig hört någon som sagt att ”åk över till 
Danmark och gör byggentreprenader för då kan 
du tjäna pengar”. Det har jag inte hört någonstans, 
säger Per Rosenqvist.

I andra branscher är det i stort sett ingen aktör 
som inte jobbar över sundet – exempelvis bland de 
svenska bankerna. 

– Alla storbankerna finns här, säger Marie Strid-
beck, som är ansvarig för Swedbanks filial i Danmark.

”De som man känner 
i sin omgivning som 
har varit över, de har 
ju råkat lite illa ut. 
Och de har ju sagt att 
’det var denna gången 
men aldrig mer’.”
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sound, där svenska och danska band får möjlighet 
att spela i det andra landet.

– Där kändes det så himla rätt direkt. Vi tänkte 
samma liksom. Vi sitter och gör i stort sett samma 
grej. Han har samma område och samma scener i 
Helsingör som jag har i Helsingborg. Varför inte 
bygga någonting tillsammans? Nu har det ju öpp-
nats upp på ett annat sätt. Jag har träffat många av 
Rasmus vänner och han har träffat mina. Vi cyklade 
runt en hel dag i Helsingborg och jag visade upp 
ställen här. Han fick se vår kultur här och jag har 
fått se Danmark, säger Hasse Jönsson.

Detta exempel illustrerar hur en ny länk i det 
sociala nätverket kan leda till flera nya. 

Få av intervjupersonerna känner personer i det 
andra landet sedan barnsben, men ett av undantag-
en är Ulrika Prytz Rugfelt, kommunikationschef på 
Copenhagen Malmö Port, som växte upp i Lödde-
köpinge och hade en vänskola i danska Faxe.

– Det var på 80-talet. Varje år åkte en klass från 
skolan dit och de åkte till oss, men på högre nivåer i 
utbildningen som under gymnasiet och universitets-
tiden upplevde jag inte något sådant utbyte. Jag har 
också simmat när jag var barn och då hade vi ofta 
utbyte med Danmark. Vi var mycket i Nakskov då, 
säger hon. 

Det andra undantaget är Laura Ramberg på 
Husets Teater, vars pappa är svensk.

Det förekommer också att någon intervjuperson 
lärt känna svenska eller danska utbytesstudenter 
under sin utbildningstid, eller i något enstaka fall 
själv studerat i grannlandet, men överlag är det 
ovanligt bland intervjupersonerna. 
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Det kan jämföras med studien av mentala gränshin-
der mellan Norge och Sverige, där det något oftare 
förekom företag som uppgav att de aldrig övervägt 
att jobba över gränsen, särskilt bland de företag som 
låg längre bort från gränsen.

Skulle man bege sig längre bort från Öresund är 
det dock sannolikt att man även i denna region ganska 
snabbt skulle hitta företag som inte funderat på saken, 
men det har vi inte undersökt i den här studien. 

Sociala nätverk i det egna landet
Trots att de intervjuade företagarna och institutions-
cheferna har tänkt tanken att arbeta över sundet 
– och trots att de befinner sig så pass nära gränsen 
rent fysiskt, är det tydligt att de sociala nätverken inte 
sträcker sig över sundet i särskilt stor omfattning. Så 
gott som samtliga intervjuade uppger att de känner 
personer i det andra landet, men oftast handlar det 
om ett mindre antal affärskontakter. Bland de svenska 
intervjupersonerna är det flera som själva tidigare va-
rit anställda eller på annat sätt jobbat i Danmark, och 
samma sak förekommer bland danskarna, även om 
det inte är lika vanligt. För många är det också främst 
i arbetet som man besöker det andra landet.

Att ha släktband eller privata vänner på andra 
sidan gränsen är däremot inte lika vanligt. På detta 
område skiljer sig Öresundsregionen som tidigare 
nämnts från den norsk-svenska gränsen, där många 
av de intervjuade företagarna hade nära släkt i det 
andra landet. 

En stor del av intervjupersonerna i den här stu-
dien besöker grannlandet privat några gånger om 
året, men att besöka det andra landet innebär inte 
att de nödvändigtvis interagerar med människorna 
där. Någon intervjuperson uttrycker att det känns 
som en utflykt att åka över sundet, även om det 
ligger så nära.

– Som uppväxt som Helsingborgspåg, så har 
man alltid undrat, liksom: varför har jag jättemycket 
vänner i Helsingborg, som kanske bor långt utanför 
staden, men aldrig riktigt hittat det i Helsingör? Det 
blir mest lite ytliga kontakter, men man har aldrig 
riktigt kommit så nära så att man har den gemen-
skapen. Och det har jag funderat jättemycket på, 
säger Hasse Jönsson som grundat nattklubben och 
konsertlokalen The Tivoli i Helsingborg. 

Han har flera gånger startat upp samarbeten, 
bland annat med aktörer i Roskilde, utan att det bli-
vit så mycket av det. Men för några år sedan stötte 
han på Rasmus Schrøder som arbetar med bokning 
av musikevenemang på Kulturværftet i Helsingör 
och tillsammans har de startat upp festivalen Öre-

Här spelar det naturligtvis också in att banker är 
stora företag med helt andra förutsättningar att göra 
riskbedömningar och resurser att satsa än vad små 
och medelstora företag har. Olika branscher har oli-
ka förutsättningar vad gäller allt från strukturer till 
regelverk. Samtidigt tas besluten även i stora företag 
av människor i ledningsgrupper, som väger in och 
analyserar vad andra bolag har för erfarenheter. 

Tanken har väckts
Till den här studien har urvalet av företag gjorts 
bland dem som befinner sig relativt nära gränsen, 
med högst 1,5 timmars resa till närmaste stad på 
andra sidan Öresund. Det handlar också om en 
storstadsregion, där Köpenhamns stora marknad 
lockar, men där det också finns stora städer på den 
svenska sidan. Det är troligen en viktig förklaring 
till att inget företag uppger att de inte ens tänkt 
tanken att jobba över sundet – samtliga tillfrågade 
har åtminstone på något sätt förhållit sig till idén. 

– I den här regionen kan det inte vara ett företag 
som inte tänker ”varför lyckas inte vi i Danmark – det 
är så nära”. Det tänker ju vi. Vi behöver inte ens köpa 
flygbiljett. Det är bara att sätta sig i bilen och köra, 
säger Anna Holmberg, vd för Springhill, ett grossistfö-
retag inom textilbranschen med säte i Helsingborg.
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Ulrika Prytz Rugfelt, kommunika-
tionschef, och Povl Dolleris Røjkjær 
Ungar, COO, på Copenhagen Malmö 
Port ser hur svenskar och danskar 
lärt känna varandra sedan Malmös 
och Köpenhamns respektive hamn-
bolag slogs ihop år 2001.
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Hasse Jönsson från The Tivoli i Helsingborg och 
Rasmus Schrøder från Kulturværftet i Helsingör 
har tillsammans startat festivalen Öresound.

PENDLING ÖVER ÖRESUND 
Öppnandet av Öresundsbron innebar nya 
möjligheter för de boende i Öresundsregionen, 
och arbetspendlingen växte snabbt. År 2008 
var pendlingen över Öresund som störst, då 
knappt 26 000 personer boende i Skåne eller 
på Själland hade en inkomst på motsatt sida 
sundet. Därefter har antalet pendlare över 30 
år minskat marginellt, medan de unga pendlar 
i betydligt mindre utsträckning än tidigare. 
Mellan år 2008–2015 minskade de unga med 
över 60 procent. Gränskontrollerna mellan 
Sverige och Danmark har påverkat pendlingen 
negativt, men en starkare dansk valuta lockar 
allt fler skåningar över sundet. Idag pendlar 15 
000–20 000 personer mellan länderna. Siffran 
är dock osäker eftersom det dansk-svenska 
statistiksamarbetet upphört. Den sista helårs-
siffran är från 2015. 
Källa: Örestat, Skånetrafiken, Øresundsbro 
Konsortiet 
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nätverk kan också vara nyckeln till att locka bra 
medarbetare, menar Stefan Nielsen, HR-ansvarig på 
life science-bolaget Ferring i Köpenhamn. 

– Vi vill gärna att våra anställda tipsar tidigare 
kollegor med mera, säger han.

Mickey Lund som driver det danska fastighetsråd-
givningsföretaget Building Network satsar på att ta 
sig in på den svenska marknaden, men upplever att 
han saknar det nödvändiga nätverket, både för att 
hitta kunder och själv få hjälp med information.

– Vi vill kunna hjälpa svenska kunder, men det 
kräver ambassadörer och har man inte det som 
berättar om vem man är så är det svårare. För oss 
saknas nätverk, rådgivare och någon man kan ringa 
i Sverige. Det är enklare att hitta hjälp för att starta 
i Aarhus än på andra sidan sundet. Om jag ska göra 
något i Sverige så tänker jag på vilka av mina med-
lemsföretag som är representerade i Sverige, och då 
börjar jag fråga dem. Så nätverk kan hjälpa vidare. 
Om jag ska arrangera en konferens frågar jag mina 
kontakter vad som kan vara spännande att höra mer 
om, säger han. 

Nätverksträffar över Öresund
För att skaffa sig det önskade nätverket över sundet 
och samtidigt få kunskap om marknaden i det 
andra landet efterfrågar många av de intervjuade 
företagarna organiserade nätverk eller nätverksträffar 
över sundet. En av dem är Patrik Gullstrand, vd 
för it-bolaget Örestad Linux i Malmö, som redan 
känner till Öresundsbrons morgonseminarier, men 
vill ha ännu fler mötesplatser.

– Fler forum, där man kan träffas och mötas. Typ 
som Öresundsbron gör, med de morgonsemina-
rierna, fast mindre och oftare. Där man kan variera 
svenska och danska sidan, säger han. 

Det är även Jenny Citré på Øresunddirekt inne på. 
– Ett önskemål vore ett företagsnätverk över 

sundet. Stora företag har råd med jurister, men 
småföretag kan få hjälp av nätverk, workshops 
över sundet, med exempelvis en svensk och en 
dansk jurist. Det tror jag hade varit uppskattat. 
Mer för företagare skulle behövas över sundet. Det 
är mycket politik idag, men mer hands on: hur 
gjorde du när du flyttade ditt företag? Öresundsbor 
emellan, att man hjälper varandra och guidar och 
har varandra som bollplank, säger hon.

Hon menar att kontakten mellan företagen skulle 
kunna bli mycket mer omfattande. En faktor i detta 
är att företagar- och branschorganisationer så gott 

som alltid är nationella, vilket vissa företag försökt 
lösa genom att vara medlem även i motsvarande 
organisation i det andra landet.

– Det finns en utvecklingspotential här. Bron öpp-
nade år 2000, och det tar ett tag och några företagsge-
nerationer innan det kommer igång, säger hon.
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Som ljud- och ljusdesigners är ju språket inget 
hinder, säger hon.

Framför allt små och medelstora företag talar gärna 
om att nya uppdrag uppstår genom en tillfällighet, 
men ofta hänger den tillfälligheten samman med 
den omgivning och de kontakter som finns runt fö-

retaget. Ett stort socialt nätverk 
mellan länderna bäddar alltså 
även för en mer frekvent slump 
som får företag att börja jobba 
över gränsen, något som i högre 
grad tycktes vara fallet mellan 
Norge och Sverige.

Företagarna och institutionscheferna själva är också 
högst medvetna om betydelsen av nätverk.

– Så fort man rör sig utanför kontoret så är i alla 
fall vår övertygelse att du behöver ha ett etablerat 
nätverk inom vår mjukvarubransch. Med tanke på 
att vi är ganska nyetablerade på marknaden är det 
inte så många som känner till oss, även om vi i ett 
nordiskt perspektiv är en av de största inom det vi 
gör är det få som känner till oss i Danmark, säger 
it-bolaget Limes Danmarkschef Andreas Lindberg.

Därför menar han och flera andra att det är 
viktigt att anställa medarbetare i det andra landet, 
för att kunna ta del av deras nätverk.

Det goda rykte som i bästa fall sprids i ett socialt 

Som nämnts uppger däremot så gott som samtliga 
intervjupersoner att de känner några personer från 
grannlandet genom arbetslivet. De bekantskaper 
som uppstår genom jobbet kan naturligtvis också 
med tiden leda till mer personliga och nära länkar 
i det sociala nätverket. Så har bland annat skett 
på Copenhagen Malmö Port (CMP), berättar 
företagets COO Povl Dolleris 
Røjkjær Ungar:

– Sedan de båda hamnorga-
nisationerna slogs ihop till en 
har det skapats par tvärs över 
sundet, mellan svenskar och 
danskar. Och jag tror kanske 
inte de hade träffat varandra 
om det inte varit för CMP, så det är ju ett gott 
tecken på att det är en god integration hos oss, säger 
han.

Färre möjligheter öppnar sig
Vad blir då följden av att de sociala nätverken är 
svagare över sundet än inom nationerna? En möjlig 
konsekvens är att färre affärsmöjligheter öppnar sig 
mellan Danmark och Sverige, särskilt för små och 
medelstora företag som är mer beroende av nätverk 
och kontakter för att få nya uppdrag och kunder. 
Bland de vi intervjuat finns exempel på hur det 
sociala nätverket lett till nya affärer för företagen, 
bland annat för arkitektbyrån Krook & Tjäder 
som fått sina uppdrag i Köpenhamn genom just 
kontakter.

– Det var svenska fastighetsägare och hotellope-
ratörer som drog över oss till Danmark i förra om-
gången när vi gjorde inredningsuppdrag. I den här 
omgången är det norskar och danskar som dragit 
över oss, till exempel kunder som vi har här hemma 
som startat en organisation i Danmark, säger Tobias 
Magnesjö, kontorschef i Malmö.

Den danska branschkollegan Søren Øllgaard, 
partner och designchef på Henning Larsen i Köpen-
hamn, beskriver hur de i början fick uppdrag genom 
tävlingar.

– Nu är det även genom kontakter. Men vi kon-
taktar ju också folk och hälsar på, säger han.

Det kan också handla om rekrytering, som när 
Laura Ramberg, numera administrativ chef på 
Husets Teater i Köpenhamn, tidigare arbetade som 
producent på Malmö Stadsteater. Hon valde då gär-
na att anställa danskar som exempelvis ljusdesigners.

– De från Stockholm tyckte det var jobbigt att ta 
ett jobb i Malmö och sade ”okej då”, medan de som 
var från Köpenhamn tyckte att det var spännande. 

FORSKARNAS NÄTVERK 
BYGGS UPP UNDER  
STUDIETIDEN  
De interna forskningsnätverken inom Sverige 
och Danmark är betydligt starkare än de som 
går över Öresund. Det visar analysen ”State 
of Medicon Valley 2018 – An Analysis of Life 
Science in Greater Copenhagen” som har 
utarbetats av Øresundsinstituttet på uppdrag 
av Medicon Valley Alliance. Den bygger på en 
nätverksanalys av det nederländska forsk-
ningsinstitutet CWTS över vilka svenska och 
danska forskningsinstitutioner som aktörerna 
i Öresundsregionen samarbetar med inom life 
science. 

Att nätverken är så pass nationella har tro-
ligen till stor del att göra med den nationella 
strukturen för utbildning och forskning, men-
ar Bo Ahrén, vicerektor vid Lunds universitet, 
som intervjuats till analysen.

– Det finns säkert många förklaringar, men 
karriärstrukturerna är sådana att man gör 
karriär inom länderna och sedan har man 
kvar sina nätverk. Även forskningsanslagen 
är ofta nationella och det är svårt att flytta 
med dem om man själv ska flytta till det andra 
landet, säger han i analysen.

Flera intervjuade universitetsrektorer och 
dekaner i Sverige och Danmark lyfter fram att 
gemensamma utbildningar över sundet vore 
ett sätt för blivande forskare att lära känna 
varandra och bygga nätverk. 

– Nätverk växer fram mellan professorer 
och tidigare studerande, och kandidater som 
lämnar Københavns universitet har ofta ett 
ben kvar när de blir anställda på ett annat 
ställe. Människor som känner varandra för 
att de tidigare etablerat en relation arbetar 
lättare ihop. Om man vill öka samarbetet över 
gränserna skulle man därför kunna ha utbild-
ningar på tvärs mellan Danmark och Sverige 
och utnyttja att det finns starka universitet på 
båda sidor om gränsen, säger Erik Bis-
gaard Madsen, prodekan vid den natur- och 
biovetenskapliga fakulteten vid Københavns 
universitet, i analysen.

”För oss saknas nät-
verk, rådgivare och 
någon man kan 
ringa i Sverige.”

NÅGRA GRÄNSÖVERSKRIDANDE 
FÖRETAGSNÄTVERK
• Öresundsbron Business Meeting med fem årliga 

träffar är ett stort, men något lösare samman-
satt nätverk. 

• Rekryteringsföretaget Alumni har egna Öre-
sundsnätverk liksom Medicon Valley Alliance, 
Øresundsadvokater och det dansk-svenska 
kunskapsorganisationen Øresundsinstituttet. 

• Svensk-danska konsulten Peter Enggaard driver 
sedan många år det lilla och exklusiva nätverket 
Öresundsgruppen. 

• I Köpenhamns flygplats Vækstkomite möts po-
litiker och företagare från Danmark och Sverige 
sedan flera år för att diskutera hur Danmarks 
och södra Sveriges stora internationella flyg-
plats kan utvecklas.

• Köpenhamns kommun och Malmö stad har 
startat nätverket Öresundsmetro Executive för 
att förankra idén om en metro mellan de båda 
städerna.
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CASE: BUILDING NETWORK

han till konferenser och mässor i Sverige. Men 
att hitta rätt evenemang kräver också kunskap 
och kontakter – eller ambassadörer, ett uttryck 
han använder för att beskriva personer som är 
positivt inställda och rekommenderar företaget.

– Till exempel ringer jag till Invest in Skåne 
och frågar om projekt – ”känner ni till om det 
finns något arrangemang där de deltar?”. Förra 
året åkte jag till Oslo, till arrangemanget Urban 
Arena med ett syfte: att hitta en talare till vår 
konferens. Det fanns ingen deltagarlista på ar-
rangemanget, så var skulle jag börja? Mot slutet 
av kvällen var jag anmäld till en middag och då 
mötte jag några jag kände, som rekommendera-
de en person. För mig handlar det till syvende 
och sist om brist på nätverk och ambassadörer. 
De gånger jag har enklast att få nya kunder är 
när någon har rekommenderat mig, säger han.

Än så länge har Building Network inte några 
svenska kunder, utan satsningen i grannlandet 
har helt motiverats av att den efterfrågats av 
befintliga eller potentiella danska eller interna-
tionella kunder. Men Mickey Lund är inte alls 
främmande för tanken.

– Det skulle vi kunna ha, men jag har inte 
haft det ännu. De har inte vetat att jag finns. 
Vi vill kunna hjälpa svenska kunder, men det 
kräver ambassadörer och har man inte det som 
berättar om vem man är så är det svårare, säger 
han och fortsätter:

– Jag anordnar en av Skandinaviens mest in-
tressanta konferenser, men vi har inga deltagare 
från Sverige – är det för att mina egna kontakter 
inte varit tillräckligt starka? Jag har inte någon 
stor marknadsföringsbudget, jag är beroende av 
att ha ambassadörer som bjuder in till det jag 
gör och som delar det i deras kanal. Det kom-
mer fler från Spanien, som har ett helt annat 
språk. De som ligger i närområdet är svårast att 
locka, säger han.

Själv har Mickey Lund inte upplevt några 
större kulturskillnader mellan länderna, och det 
svenska språket säger han sig förstå ”okej”. Men 
han har tidigare inte besökt Sverige särskilt ofta 
och han känner inga svenskar privat; snarare 
har det varit Tyskland han både jobbat mot och 
besökt. Det är först de senaste åren han enligt 
egen utsago insett hur nära det verkligen är mel-

lan Malmö och själländska Solrød, där Building 
Network har sin bas. 

– Tidigare skulle jag hellre köra fyra timmar 
till Jylland än en halvtimme till Sverige. Det se-
naste året har ändrat inställningen till det, vi har 
varit på flera kvällsarrangemang i Sverige och 
det har förvånat mig hur enkelt jag har kunnat 
ta mig dit och hem. I början tog jag med mig 
pass och jag har en gång beställt hotellöver-
nattning för att åka till Malmö, säger han och 
skrattar åt sin tidigare uppfattning.

För att öka de gränsöverskridande nätverken 
och få människor att resa mer över Öresund tror 
Mickey Lund att det vore klokt att försöka skapa 
kontakter redan i yngre åldrar, exempelvis genom 
skolutbyten. I hans generation saknas en tradi-
tion av att nätverka mellan länderna, menar han.

I stället har han anlitat konsulthjälp, bland 
annat genom en PR-byrå i Helsingborg. Det 
har också hjälpt till med språket, menar han.

– Med hans hjälp kunde vi bygga relationer 
till intressanta föredragshållare till vårt event. 
Om jag som dansk skriver till en byggherre på 
danska så har det större effekt om en svensk gör 
det. I varje fall första gången.

Trots svårigheterna upplever Mickey Lund 
ändå att han börjat få en del kontakter i grann-
landet.

– Jag vågar delta på många fler aktiviteter i 
Sverige nu, men om vi hade haft direkta kunder 
i Sverige skulle jag kunna göra det oftare. Men 
det är en form av marknadsföring jag gör nu 
och då måste jag hela tiden värdera hur mycket 
jag ska göra. Hade det varit ren försäljning hade 
Sverige varit en del av min marknad, säger han.

FAKTA: BUILDING NETWORK
Verksamhet: Rådgivningsföretag, inom bygg, fastig-
het och infrastruktur
Antal anställda: Tre heltidsanställda och två ofta 
anlitade frilansar
Ort(er): Solrød
Arbetar över gränsen: Ja
Intervjuperson: Mickey Lund, direktör

MENTALA GRÄNSHINDER

CASE: BUILDING NETWORK

SVÅRJOBBAT UTAN NÄTVERK ÖVER 
GRÄNSEN
Eftersom internationella kunder tenderar att se Norden som en marknad 
försöker Mickey Lund, som driver det danska byggrådgivningsföretaget 
Building Network, bredda sin verksamhet över Öresund. Men han saknar 
såväl ett gränsöverskridande nätverk som kunskap om Sverige och upp-
lever att det tar tid att bygga upp kontakter i grannlandet. 
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– Det är svårt eftersom vi egentligen inte har 
något nätverk. Det är som i Danmark; från 
Själland till Jylland – detsamma gäller här. Det 
vi sett är att det är enklare och snabbare att åka 
till Malmö än att köra till Aarhus och ordna 
aktiviteter. Man tänker att det är rätt enkelt ef-
tersom man nästan förstår språket, men vi har 
samma utmaningar som de andra utländska 
företagen som vill komma in på skandinaviska 
marknaden har, säger han.

Bristen på nätverk i Sverige är extra kännbar 
eftersom Building Networks affärsidé är just att 
förmedla information om kommande bygg-
projekt och ge kunderna möjlighet att möta 

beslutsfattare inom dessa projekt. Det är något 
de började med i samband med planerna på 
och upphandlingarna inför bygget av Fehmarn 
Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tysk-
land, men som de sedan också har fört vidare 
till andra områden. Framför allt i Danmark, 
men nu alltså även i Skåne och de övriga nordis-
ka huvudstäderna. 

– Vi är i en tidig fas med att bygga relationer 
i Sverige. Vi är bra på att leverera kunskap i 
Danmark om kommande byggprojekt, men var 
hittar jag en motsvarande person i Sverige och 
Norge på sikt? säger Mickey Lund.

För att utöka sitt professionella nätverk åker 
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upplever steget över Öresund som större än vad det 
skulle kunna vara. 

Faktorer som bidrar till hög  
tröskel

Kunskapsbrist riskerar att sätta stopp 

Information och kunskap om det andra landet och 
dess marknad skapar trygghet, vilket spelar när ett 
företag ska våga ge sig in på en ny marknad. Det 
handlar om allt ifrån kunskap om skattetekniska 
regler till hur man tar kontakt med nya kunder på 
bästa sätt. Flera intervjupersoner berättar att de 
övervägt att etablera sig även i det andra landet, men 
att avsaknaden av kunskap satt stopp för planerna. 
Trots att det idag finns många olika sätt att ta del av 
information om marknaden och regler i det andra 

Brist på tillräcklig kunskap om marknad och regler på andra sidan Öresund gör 
det svårare för många företag att överblicka vad en satsning i grannlandet skulle 
innebära. Det kan även innebära att riskerna framträder tydligare än de potenti-
ella vinsterna – och det första steget över sundet upplevs som stort. Men vad som 
uppfattas som hinder respektive möjligheter skiljer sig åt bland de företag och 
institutioner som intervjuats. I detta kapitel presenteras vilka faktorer som bidrar 
till att skapa en hög tröskel över landsgränsen, hur företagen hanterar dem och 
vilka effekter det får. 

MENTALT GRÄNSHINDER
Upplevelsen av hög tröskel
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Ett företag som går in på marknaden i ett nytt land 
stöter oundvikligen på olikheter. För att genomföra 
en satsning över Öresund krävs ofta att man har 
bra koll på hur det andra landets regelverk fungerar, 
hur marknaden ser ut och inte minst på vilket sätt 
man ska gå tillväga rent praktiskt. Flera av inter-
vjuföretagen i denna analys uppger att det är just 
avsaknaden av tillräcklig information och kunskap 
som är det största hindret för en satsning på andra 
sidan sundet. För företag och institutioner blir det 
därför svårt att få en bild av vad satsningen skulle 
innebära för verksamheten och därmed vilka poten-
tiella vinster som finns, samtidigt som det okända 
kan upplevas som skrämmande. Vissa företag låter 
olikheterna förbli gränshinder som hindrar dem 
från att ta steget, medan andra jobbar för att ta sig 
runt olikheterna och i vissa fall utnyttja dem till 
sin fördel. Totalt sett innebär det att många företag 
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landet ska tid för research finnas och företag ska 
veta var de kan vända sig för att få hjälp. Få företag 
nämner exempelvis spontant att de vänt sig till 
den offentliga dansk-svenska informationstjänsten 
Øresunddirekt, och många känner helt enkelt inte 
till den hjälp som finns att få.

Allan Sonne Sørensen, partner och vd för PR- och 
kommunikationsbyrån Ehrenberg Sørensen, tror att 
just bristen på information är det främsta skälet till 
att fler bolag inte rör sig över Öresund. 

– Det kan handla om allt – från vad som sker 
vid uppsägning, skatt, socialförsäkring till flexicuri-
ty och pension. 

Ulrika Dieroff från Sydsvenska Industri- och Han-
delskammaren bekräftar bilden av att företag ofta 
saknar tillräckligt med information, och menar att 
det inte heller är lätt för dem att hitta den informa-
tion som finns tillgänglig. Hon har träffat många 
svenska företag vars planer över Öresund bromsats 
på grund av detta. 

– Jag kan inte säga att det är så att man inte 
vill anställa en dansk. Men där är det mer så här: 
hur gör man då? Om man anställer en dansk, hur 
fungerar det skattemässigt? Är det mer förmånligt 
om denne jobbar inom en dansk verksamhet? Eller 
vad innebär det i kostnader för mig och vad innebär 
det för den här personen om jag anställer den i 
Sverige men den ska jobba i Danmark? Man skulle 
nog vilja, men fortfarande är det den här okunska-
pen och … ja, vad händer skattetekniskt och med 
arbetsgivaravgifter, pensioner och sjukskrivningar 
och allt det där, det är ju ett 
problem att det är så svårt 
att hitta samlad information, 
säger hon. 

Förutom att känna till regler 
och praktiska tillvägagångs-
sätt kan avsaknaden om 
information om själva marknaden på andra sidan 
bli ett hinder för företagare. Vad som efterfrågas och 
vilken konkurrens som finns är exempel på frågor 
som kan vara svåra att få en överblick över om man 
saknar erfarenhet från den andra marknaden. De 
företag som inte arbetar över sundet har inte sällan 
bristande kunskap om sin bransch på andra sidan, 
visar rapporten. Samtidigt menar flera intervjuper-
soner att det är klokt att vänta med att ta sig över 
Öresund med sin verksamhet tills man har koll på 
marknaden och reglerna. 

– Om det är så att man åker över utan att kolla 

upp vad som gäller kan det bli kostsamt och skapa 
problem. En svensk byggare åkte över Öresund för 
att sätta upp en monter. De hade inte registrerat 
sig i RUT, Registeret for Udenlandske Tjenes-
teydelser, och fick 10 000 DKK i böter. Men de 
allra flesta undersöker innan de ska åka över, säger 
Jenny Citré, som är företagsrådgivare på informa-
tionscentret Øresunddirekt som tillhandahåller 
information till både företag och privatpersoner 
om hur det fungerar att röra sig mellan Sverige och 
Danmark.

Arbetssättet ”måste” förändras 
Flera intervjupersoner pekar på att marknaden i det 
andra landet är så pass annorlunda att det inte är 
möjligt att ta med sig sitt nuvarande arbetssätt och 
de anställda över Öresund, vilket i sin tur skapar en 
högre tröskel för att satsa. Exempelvis menar Lars 
Blauenfeldt, managing partner på it-konsultbolaget 
Mpeople i Hillerød, att de skulle vara tvungna att 
anställa svenskar om de skulle börja arbeta även i 
Sverige. 

– Man vill ha en svensk att göra jobbet i Sverige, 
inte en dansk, skulle jag tro. Det kan vara svårt för 
en jylländare att ta sig in på marknaden i Köpen-
hamn, och det gäller nog samma för en dansk som 
ger sig in i Sverige. Om man ska presentera ett 
företag för nya kunder ska man känna till kutymen 
och jargongen. Vi är olika, och jag tror att man 
behöver ha lite mer lokalkännedom för att starta i 
Sverige. När man väl är uppe och kör betyder det 
inte så mycket.

Ulf Blom, EVP Marketing 
and Operations i det svenska 
bolaget Enzymatica som 
säljer förkylningssprayen 
ColdZyme, resonerar på 
samma sätt.  

– Man måste kunna språ-
ket helt flytande. Det finns 

ju många svenskar som jobbar inom serviceyrken 
och så i Danmark. Och det funkar ju fint. Men om 
vi ska ha en säljare, som ska övertyga en farmakolog 
om potentialen i vår produkt, då måste man nästan 
ha språket som modersmål.

Mjukvaruutvecklingsföretaget Lime startade 
i Lund och har sedan 2014 verksamhet även i 
Danmark dit de just nu arbetar intensivt med att 
rekrytera personal – och då med fokus på danskar. 
På frågan om varför svarar Danmarkschefen Andreas 
Lindberg följande: 

– Man kan hierarkierna, förhållningssättet, de 

”Vi är olika och jag tror 
att man behöver ha lite 
mer lokalkännedom för 
att starta i Sverige.”



48 49

HÖG TRÖSKEL

MENTALA GRÄNSHINDER

mark – kört över en kille som börjar träffa kunder, 
kalkylera och handla upp jobb – då kräver det rätt 
mycket kapital innan en sådan verksamhet börjar 
ge plus. Då får man göra en rejäl satsning och låna 
pengar, det finns ju ingen möjlighet till idag. Och 
har man egna pengar – ja, 
då vet jag inte om man 
kanske inte satsar det på 
något tryggare istället 
för att starta upp en ny 
verksamhet, säger han.

Att överskatta prak-
tiska problem 
– Jag tror att många tror 
att det är svårare än det 
behöver vara. Att man ser hinder – arbetsrättsliga, 
språkliga, kulturella – och att man sätter upp hinder 
utan att våga testa det.

Så beskriver Ulrika Prytz Rugfelt, kommunika-
tionschef för Copenhagen Malmö Port som är till 
lika delar svenskt och danskt, sin uppfattning om 
varför inte fler företag väljer att jobba över gränsen. 

Olikheter som är ofrånkomliga när man jobbar i 
ett annat land – men inte nödvändigtvis oöverstig-
liga – blir till hinder som stoppar företag från att 
ta sin verksamhet över gränsen. Emellanåt skapas 
en uppfattning om att det är svårare än det kanske 
i verkligheten är. Allan Sonne Sørensen, partner 
och vd för kommunikationsbyrån Ehrenberg 
Sørensen, menar att gränshindren ofta förstoras 
och därmed avskräcker företag från att röra sig 
mellan länderna – trots att man ser den ekonomis-
ka nyttan.

– En business analysis kan visa att man kan 
tjäna mer pengar, men också visa de gränshinder 
som finns. Det finns ett behov av avmystifiering av 
gränshinder, det finns fortsatt många gränshinder 
och fortsatt många som tror att det är mer besvärligt 
än det är, säger han.

De företagsorganisationer och rådgivare som inter-
vjuats till denna studie är inne på samma linje. 

– Jag upplever att många är nyfikna på att göra af-
färer över Öresund. Många kommer till oss och säger 
att de har tittat på informationen hos olika myndig-
heter och ringt dem, läst på olika sajter, många olika 
input har de fått men ingen riktigt tydlig bild – de 
tror att det är krångligare än det är, säger Jenny Citré, 
företagsrådgivare på Øresunddirekt. 

Sedan finns även de företagare som inte låtit 

olikheter eller praktiska problem stå i vägen för sitt 
arbete över Öresund. Den svenska arkitektbyrån 
Krook & Tjäder är ett exempel på det. De jobbar 
med flera prestigeprojekt i Köpenhamn idag, bland 
annat det nya flygplatshotellet i Kastrup och det 

gamla posthusets omvand-
ling till hotell, och anser 
att det finns skillnader 
mellan länderna – men 
inte i den utsträckningen 
att det är ett hinder. 

– Hela regionen skulle 
vinna på att avmystifiera 
Danmark. Kulturen är un-
gefär lika, liksom språket, 
säger Tobias Magnesjö, 
kontorschef i Malmö. 

Rädsla för den danska marknaden och 
mentaliteten  
I intervjuerna med svenska företagare till denna 
analys kan en viss rädsla för att gå in i Danmark 
märkas. Rädslan är i vissa fall vag och svårdefinierad 
och i andra fall framträder tydligare grunder. En 
faktor kan kallas ”lillebrorssyndromet” – att skå-
ningar kan skrämmas lite av huvudstaden Köpen-
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länge de är på plats och kan underhålla relationerna 
med kunderna. 

Svåröverskådliga kostnader 
Många gånger är det svårt för företag att få en över-
blick över hur mycket en satsning eller etablering i 
det andra landet hade kunnat ge när de inte har all 
fakta. Om man inte har full koll på marknaden är 
det naturligt att man ser sina egna kostnader för en 
satsning tydligare än de potentiella intäkterna och 
vinsterna, vilket är något som Øresunddirekts före-
tagsrådgviare Jenny Citré berättar är återkommande 
bland företagen hon träffar. 

– Det är lättare att förhålla sig till kostnader. 
Eller har de kanske inte gjort researchen ordentligt. 
När jag arbetar med en rådgivning är det en stor och 
viktig punkt: undersök marknaden, scanna av po-
tentiella intäkter och marginaler. Googla, kontakta 
branschföreningar och företag verksamma inom ditt 
område, säger hon. 

För Rosenqvist Bygg, som har 15 anställda och 
kommer från Höganäs, hade en Danmarkssatsning 
inneburit för stora risker i förhållande till vinsten, 
menar företagets vd Per Rosenqvist. 

– För min del, jag som har femton gubbar, om 
jag skulle starta upp en byggverksamhet i Dan-

underliggande relationerna mellan de olika under-
leverantörerna i vår bransch och har ett personligt 
nätverk på den danska marknaden. Det är sånt som 
jag inte har full insikt i. Också våra konkurrenter, 
att man har insikt, kanske vänner och bekanta som 
jobbar i olika bolag med erfarenheter av underle-
verantörer, vad som är bra eller dåligt. Sedan är vi 
ganska fokuserade på olika branscher. Och för de 
branscherna är förutsättningarna olika i Norge, 
Finland, Sverige, Danmark. Det kan vara både 
legalt, men också förutsättningar i hur man bedriver 
verksamhet.

För fastighetsbolaget Wihlborgs, som är verksam-
ma i både Skåne och Köpenhamn, är det viktigt att 
det danska bolaget styrs på danskt sätt för att det ska 
fungera optimalt. 

– Man kan säga att det som jag tycker att de 
andra bolagen gör fel är att man styr det från Sveri-
ge. Vi har en dansk organisation som sköter det på 
danskt sätt. En del av de andra bolagen har svenska 
chefer, de tycker det är nära mellan Malmö och 
Köpenhamn, säger Anders Jarl, styrelseordförande 
och före detta vd för Wihlborgs. 

Samtidigt finns det företag som inte alls uppfat-
tar det på samma sätt. Alyko Medical från Bjärred, 
som verkar inom life science-branschen, menar att 
deras svenska säljare fungerar bra i Danmark så 

DANSK-SVENSKA  
PENDLARE UPPLEVER  
FÄRRE SKATTERELATERADE  
PROBLEM
De som arbetspendlar mellan Danmark och 
Sverige upplever de skatterelaterade proble-
men som mindre än personer som pendlar 
över gränserna mellan Norge och Sverige, Sve-
rige och Finland eller Finland och Norge. Det 
beror till stor del på att Danmark och Sverige 
tecknat ett separat tilläggsavtal till det nord-
iska skatteavtalet, som innebär att pendlarna 
inte omfattas av de så kallade gränsgångar-
reglerna, vilket pendlare i de övriga nordiska 
länderna som bor i en gränskommun och 
arbetar i en gränskommun i grannlandet gör. 
Det visar analysen ”Upplevda konsekvenser av 
det nordiska skatteavtalet”, som Øresundsin-
stituttet gjort på uppdrag av de nordiska 
gränstjänsterna Grensetjänsten Norge-Sverige, 
Øresunddirekt och Nordkalottens gränstjänst. 

”Jag tror att många tror 
att det är svårare än det 
behöver vara. Att man ser 
hinder – arbetsrättsliga, 
språkliga, kulturella – och 
att man sätter upp hinder 
utan att våga testa det.”

Therese Filmersson, CFO för life science-bolaget Enzymatica som bland annat står bakom förkylningssprejen ColdZyme. 
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hamns internationella prägel och tvivla på om deras 
verksamhet är tillräckligt vass för att lyckas där.  

– Det finns en överdriven respekt för arkitek-
terna i Köpenhamn, men jag hävdar att svenska 
arkitekter är lika duktiga. Danskarna har lyckats 
marknadsföra sin arkitektur och design, med 
Henning Larsen, BIG, 3XN med flera, men det 
kan lika gärna vara vi som är på andra sidan och 
jobbar. Bara för att de stora arkitektkontoren också 
är stora internationellt ska vi inte vara skrämda, 
säger Tobias Magnesjö, kontorschef, och Lars 
Gunnarsson, arkitekt, på arkitektbyrån Krook & 
Tjäder. 

– Affärskulturen i Dan-
mark är mer som Europa: 
man är tydligare, det är större 
belopp i omlopp i Köpen-
hamn, mer prestige, det dri-
ver fram tydlighet. Danskar 
är duktiga på att förbereda sig 
och komma förberedda till 
möten. Svenskar vill hem och 
prata om sakerna. Danskar 
tar beslut och sedan ändrar de på det efterhand, 
säger Tobias Magnesjö. 

– Det finns en mer internationell marknad i 
Köpenhamn, som vi i Sverige kanske bara har i 
Stockholm, fyller Lars Gunnarsson i. 

Det kan även handla om en bild av att danskar är 
hårda i affärer, duktiga affärsmän och att förhand-
lingar som inte fungerar så som svenskarna är vana 
vid. Allt det kan leda till att man drar sig för att ge 
sig in på marknaden där ”de hårda förhandlarna” 
verkar. Det är funderingar som Mikaela Sundberg 
från Business Sweden mött. På frågan om vilka 
tankar och föreställningar om hur det är att röra 
sig över gränsen som hon stöter på bland företagare 
svarar hon: 

– De tycker att det känns svårt och många är 
oroliga för att gå in i Danmark. Sen kan det som 
tur är finnas personer på bolagen som jobbat i 
Danmark innan och som kan ge en mer nyanserad 
bild och förklara hur det faktiskt är. Det är tyvärr 
en återkommande känsla hos företagen, vi har 
ett bolag som vi jobbar med nu som vunnit en 
affär i Danmark och de har tydligt bett om stöd 
för att inte göra ”som alla andra” och misslyckas i 
Danmark. Då frågar vi vad de menar med att alla 
misslyckas i Danmark, det stämmer ju verkligen 
inte alls. Men det är den föreställningen att nu 
kommer vi att bli uppslukade av danskarna och de 
kommer roffa åt sig allt det de vill och göra som de 

vill. Vi kommer att sitta där med skägget i brevlå-
dan och inte förstå vad som hände. Det tråkiga är 
att det grundar sig ofta på känsla och inte på att 
man faktiskt undersökt marknadspotentialen och 
försökt förstå hur affärskulturen och marknadslogi-
ken fungerar, säger hon.

Precis som Mikaela Sundberg pekar på kan rädslan 
baseras på tidigare erfarenheter av mindre lyckade 
satsningar eller historier om andra företag som 
inte lyckats. Det är en av anledningarna till att Per 
Rosenqvist, vd för Rosenqvist Bygg från Höga-

näs, valt att inte jobba över 
gränsen. Han berättar om då 
många byggföretag tog sig 
över sundet för att jobba på 
90-talet efter finanskrisen, 
och att många av dessa inte 
klarade av det och gick i 
konkurs.

– Jag tror att det häng-
er i lite. För de som man 
känner i sin omgivning som 

har varit över, de har ju råkat lite illa ut, säger Per 
Rosenqvist. 

I kapitlet ”Sociala nätverk når mer sällan över 
gränsen” undersöks närmare hur berättelser om 
att arbeta över gränsen kan påverka företagare som 
funderar på att ta steget. 

Det mentala avståndet över Öresund
I en tidigare studie om mentala gränshinder mellan 
Sverige och Norge, ”Mentala gränshinder – en 
studie av hur norska och svenska företagare erfar 
och uppfattar arbete över gränsen”, upplevde flera 
intervjupersoner att avståndet till det andra landet 
var ett problem. I vissa fall var det långa sträckor 
och bristfälliga kommunikationer mellan länderna, 
men i andra fall visade det sig att uppfattningen 
om avståndet inte överensstämde med det faktiska 
avståndet. Samma problematik är inte synlig i denna 
analys, vilket till viss del förklaras av att Öresunds-
regionen är en fysiskt liten region i jämförelse med 
den norsk-svenska gränsen. 

I princip alla intervjuföretag uppger att det är 
enkelt att ta sig över sundet och att Öresundsbrons 
betydelse för integrationen mellan länderna varit 
enorm. Det är inte väldigt förvånande med tanke på 
att de intervjuade företagen finns lokaliserade i när-
heten av Öresund och en majoritet reser över sundet 
relativt ofta, både privat och i jobbsammanhang, 
vilket hjälper till att minska det mentala avståndet. 
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Att åka till Sverige är smidigt, 
menar Frederikke Møller Kristi-
ansen, kommunikationschef för 
Søfartsmuseet i Helsingör. ”Det är 
mer det mentala ’ska vi till Sveri-
ge, oj’, även om det är lättare än 
att åka till Aarhus”, säger hon.

”Det finns en överdri-
ven respekt för arki-
tekterna i Köpenhamn, 
men jag hävdar att 
svenska arkitekter är 
lika duktiga”
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övernattar jag ju inte. Men i Malmö, som ligger 
närmare, skulle jag ha övernattning. Det är en fin 
beskrivning av kulturskillnaden, säger han.  

Olika sätt att hantera hög tröskel 

Storlek, bransch och internationell erfaren-
het påverkar 

Avsaknad av kunskap behöver inte vara något 
oöverstigligt hinder, men det krävs ofta resurser 
för att åtgärda saken, vilket intervjuerna till denna 
analys understryker. Större företag som har möj-
lighet att avsätta både tid, pengar och personal för 
att ta reda på vad som gäller på den nya markna-
den ser inte avsaknad av information som ett lika 
stort problem som mindre företag utan samma 
resurser. 

Marie Stridbeck ansvarar för Swedbanks filial 
i Danmark, som finns i Köpenhamn. Filialen eta-
blerades för att ge service till svenskar som arbetar 
i Danmark, men också för att ha möjligheten att 
kunna följa med befintliga företagskunder som vill 
expandera över sundet. Idag erbjuder filialen olika 
finansieringslösningar till såväl privatkunder som 
svenska och danska företagskunder. På frågan om 
hur hon ser på riskerna med en etablering i Dan-
mark jämfört med i Sverige svarar hon:

– Vi ser samma affärsmöjligheter och ser inte att 
riskerna skulle vara större i Danmark. Inom banken 
har vi bra koll på våra risker, och jag kan inte se att 
miljön i Danmark skulle vara annorlunda jämfört 

med Sverige. Det handlar 
helt enkelt om att ha en bra 
struktur och bra ordning och 
reda. 

Mjukvaruutvecklingsfö-
retaget Lime, som idag finns 
i alla nordiska länder med 
över 200 anställda, menar 
att företagets affärsidé – att 
arbeta nära kunden och lära 
sig marknaden – samt dess 

storlek gjort en Danmarks-etablering möjlig.
– Vi drar nytta av att vi är en stor nordisk aktör. 

Vi hade inte kunnat göra den här typen av etable-
ring om vi inte hade varit det företag vi är. Jag vet 
inte vad det kan kosta, men att etablera ett kontor 
kostar väl någonstans mellan 10–15 miljoner, under 
en 35 års tid. Det är inte bara att hyra en kontors-
plats. Det ska ju till marknadsföring, varumärkes-
byggande, rekrytering och allt sånt kostar ju pengar. 
Självklart drar vi en nytta av att vi är en större aktör. 

– Det är väl som att åka till en annan stadsdel un-
gefär. Jag brukar säga att Köpenhamn är en förort till 
Malmö, säger Patrik Gullstrand, vd för Örestad Linux.  

Även Lars Blauenfeldt, managing partner på 
it-bolaget Mpeople i Hillerød, är en av många som 
tycker att det är lätt att ta sig till Sverige.

–Det är bara att köra eller ta tåget direkt till 
Malmö centrum. Det är lättare än att åka till 
Aarhus eller Odense, säger han och får medhåll av 
Ulrika Prytz Rugfelt som är kommunikationschef 
på Copenhagen Malmö Port och spenderar sina 
arbetsdagar i både Malmö och Köpenhamn.

– Det går ju att vara flexibel i och med bron, 
säger hon. 

Flera intervjupersoner anser alltså att det är oproble-
matiskt att ta sig över sundet och att det enda som 
synliggör gränsen är de svenska gränskontrollerna. 
Samtidigt upplevs resan över Öresund som en utflykt 
av Frederikke Møller Kristiansen som är kommuni-
kationschef för Søfartsmuseet i Helsingör, vilket tyder 
på att gränsen gör det mentala avståndet större. 

 Hur smidigt eller svårt är det att åka till Sverige 
därifrån där du bor och jobbar?

– Det är ganska lätt, jag bor i Köpenhamn, det går 
fint att köra eller ta tåget, och det är lätt även här i 
Helsingör . Det är mer det mentala ”ska vi till Sveri-
ge, oj” även om det är lättare än att åka till Aarhus.

Varför då?
– För mig handlar det om att det är ett an-

nat land, det är en utflykt. Det går fort för mig i 
Köpenhamn att åka till Sverige, men det känns som 
en utflykt. Jag har inte riktigt 
vant mig vid det. Vi har 
pratat om att åka och titta på 
de små städerna i Skåne, men 
det har vi inte gjort. 

För Mickey Lund, direktör för 
fastighetsrådgivarna Building 
Network med huvudkontor 
i själlandska Solrød, har av-
ståndet mellan Danmark och 
Sverige krympt efter att han börjat resa mer frekvent 
mellan länderna. 

– Förut skulle jag hellre köra fyra timmar till 
Jylland än en halvtimma till Sverige. Det senaste 
året har jag ändrat inställningen till det, vi har varit 
på flera kvällsarrangemang i Sverige och det har 
förvånat mig hur enkelt jag har kunnat ta mig dit 
och hem. I början tog jag med mig pass, och jag 
hade beställt hotellövernattning för att jag skulle 
till Sverige. Nu skrattar jag åt mig själv, i Aarhus 
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Annars hade vi inte kunnat göra så här, säger Andre-
as Lindberg, Danmarkschef. 

Intervjuerna visar även att företag med erfarenhet 
av att arbeta internationellt inte ser eventuella olik-
heter och hinder som lika stora som de företag som 
enbart hållit sig inom landgränsen. Krister Persson 
är grundare och vd för life science-företaget Alyko 
som arbetar i hela Norden och har åtta anställda och 
tre agenter. På frågan om hur gränsöverskridande 
life science-bolag arbetar svarar han: 

– Alla företag jobbar nog i såväl Sverige och Dan-
mark som Norge. Vi är så lika. Det är så lätt. Det 
blir lite dumt om man har en kund och jobbar in en 
produkt i Malmö, men inte göra det i Köpenhamn. 
Så jag skulle tippa att alla ganska snabbt söker sig 
över gränsen, säger Krister Persson.

Tiden är också en värdefull resurs för att lyckas 
med en etablering i det andra landet, något som 
bland andra Lars Blauenfeldt, managing partner 
för det danska it-bolaget Mpeople i Hillerød, 
resonerar kring. 

Varför har ni inte svenska kunder?
– Vi har haft fullt upp i Danmark, det har vi 

fortfarande, vi har inte haft tid att satsa på Sverige. 

Det borde vara intressant, för Sverige använder mer 
konsulter än Danmark, men man ska först få fäste i 
hemlandet, säger han.

Hur man hanterar bristen på information och 
kunskap har också att göra med inställning och per-
sonlighet, vilket flera intervjupersoner lyfter fram. 

– Är du en förvaltande person eller gillar du 
förändring, det är sådant som gör att vissa väljer att 
arbeta i Danmark eller i Sverige, säger Jenny Hil-
lerström Schuldt, Chief People & Communications 
Officer på Ikano Bank. 

Samarbete över gränsen kan nöta ner trös-
keln 
Den svenska arkitektbyrån Krook & Tjäder, som 
nu arbetar med att bygga om Köpenhamns gamla 
posthus till hotell och har ritat det nya flygplatsho-
tellet i Kastrup, berättar att de initialt lade ner en 
hel del tid och pengar på att förstå hur den danska 
marknaden fungerade. Men att de inte visste exakt 
hur det funkade var inget som stoppade dem. 

– Regelverket i sig är inte ett hinder, det är bara 
att läsa på. Det är ett litet antal böcker, precis som 
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Marie Stridbeck, som ansvarar för Swedbanks filial i Danmark, menar att Swedbank ser lika stora affärsmöjligheter och risker 
i Danmark som i Sverige.

”I början tog jag med 
mig pass, och jag hade 
beställt hotellövernatt-
ning för att jag skulle 
till Sverige. Nu skrattar 
jag åt mig själv.”
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olikheter och svårigheter. Men det kräver i sin tur 
att man finner dessa samarbetspartners, vilket ofta är 
beroende av att man har ett socialt nätverk i det an-
dra landet. Intervjuerna visar att de sociala kontak-
terna mellan Danmark och Sverige ofta är jobbrela-
tioner och att de som inte redan jobbar i det andra 
landet ofta saknar kontakter där. Därmed kan det 
också bli ett hinder att hitta företag och personer att 
arbeta tillsammans med. Läs mer om hur de sociala 
nätverken påverkar företagandet mellan Danmark 
och Sverige i kapitlet ”Sociala nätverk når mer sällan 
över sundet”. 

Nyanlända saknar förutfattade meningar  
Det finns alltså många gånger en utmålad bild av 
hur det är att jobba i det andra landet. Den bilden 
har bland annat projicerats via kultur, utbildning 
och historier i media och från bekanta vilket 
undersöks närmare i kapitlena ”Sociala nätverk” 
och ”Nationell gravitationskraft”. Det innebär att 
de som inte är uppväxta i Danmark eller Sverige 
kan ha en helt annan utgångspunkt för arbetet över 
Öresund, något som flera organisationsföreträdare 
som intervjuats till denna analys pekar på. 

– Personer som kanske ursprungligen inte är 
härifrån kanske lättare skulle kunna göra affärer 

det är i Sverige, säger arkitekten Lars Gunnarsson. 
Hans kollega och tillika kontorschef i Malmö, 

Tobias Magnesjö, berättar att de även arbetar med 
en dansk samarbetsarkitekt för att försäkra sig om 
att alla lagar och regler uppfylls. 

– Det kan vara regler för handikappanpassning 
etc, allt som måste uppfyllas. Man kan göra bort sig 
rejält om man ritar tio millimeter fel, faktiskt. 

På andra sidan sundet finns Krook & Tjäders 
branschkollegor Henning Larsen som var tidiga 
med att ta steget över till Sverige. Trots många års 
erfarenhet av den svenska marknaden arbetar de 
fortfarande tillsammans med svenska arkitekter och 
samarbetspartners – just för att säkra närhetsprinci-
pen och hålla koll på svenska lagar och regler. 

– När man är på en ny marknad är det en fördel 
att teama upp med lokala bolag, som känner folk, 
kan ta diskussioner och säkra närhetsprincipen. 
Ibland kan det stå i uppdragen att vi ska säkra 
närhet i processen, och det gör vi genom att jobba 
tillsammans med andra kontor, berättar Søren Øll-
gaard som är partner, design director och architect 
MAA på Henning Larsen. 

Att jobba över Öresund med hjälp av samarbets-
partners är således ett sätt att ta sig an eventuella 
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över sundet för att man inte vet att det är ett 
problem. Förstår du vad jag menar? Något som 
sägs tillräckligt många gånger blir en sanning, 
säger Ulrika Dieroff från Sydsvenska Industri- och 
Handelskammaren och syftar på den bild som 
många har av att det är krångligt att göra affärer 
över sundet. 

– Antalet bokningar för företagsrådgivning 
ökar hela tiden, från svenskar och danskar, men 
också från nyanlända i 
Sverige, som kanske inte 
har den historiken att det 
finns gränshinder, utan 
tänker: Köpenhamn ligger 
nära, hur ska jag göra? 
Jag upplever att det inte 
finns några hinder i deras 
tankar, ”så tar jag tåget till 
Danmark eller Stockholm, 
då är det närmare till 
Danmark”, säger Øre-
sunddirekts företagsrådgi-
vare Jenny Citré. 

En annan aspekt som syns i intervjuerna är att de 
kvinnor som medverkar inte tycks uppleva en lika 
hög tröskel över sundet som männen. I samma 
studie mellan Norge och Sverige var resultatet det 
omvända, då fler kvinnor än män upplevde att 
steget över landsgränsen var stort. Dock bör det 
understrykas att fler män än kvinnor intervjuats till 
denna analys och att underlaget av intervjuer inte 
är tillräckligt stort för att kunna dra några statistiskt 
säkra slutsatser. 

Effekter av hög tröskel  

”Det går bra här nu, så det finns ingen grund 
att söka nya betesmarker”

Flera intervjupersoner pekar på att högkonjunk-
turen som präglat både Sverige och Danmark de 
senaste åren kan ha bidragit till att minska rörelsen 
över Öresund av den orsaken att företag har haft 
fullt upp på hemmaplan. 

– När jag arbetade som tekniker i Danmark 
blev jag sänd på arbete till Sverige, för jag kan gott 
förstå svenska. Så tanken har slagit mig, men det 
är som en massa annat, sitter man bekvämt i stolen 
är det också svårt att resa sig upp. Det går bra här 
nu, så det finns ingen grund att söka nya betes-
marker, men det är fel tanke att ha, för någon gång 
faller stolen samman och då har man inte sörjt för 

framtidens arbete. När vi har fullt upp är det svårt 
att hitta tiden och göra den satsningen, säger Jes-
per Krogh Nilsson, ägare av Jesper Krogh Nilsson 
Tømrer- & Snedkermester.

Även ett svenskt byggföretag resonerar på samma 
sätt. Per Rosenqvist, vd för Rosenqvist Bygg, tror 
att det som skulle kunna göra att fler hantver-
kare skulle ta sig över sundet dels vore om man 

tydligt såg att det fanns 
pengar att tjäna eller dels 
om konjunkturen blev så 
dålig i Sverige att företag 
behövde sparka anställda 
eller försöka ta uppdrag i 
Danmark. När företag har 
fullt upp på hemmaplan 
saknas ofta tiden att sätta 
sig in i en ny marknad 
– oavsett om viljan finns 
där. 

Leder till satsningar i 
det egna landet 

När man inte är helt säker på vad som gäller och 
tröskeln för att ta sin verksamhet över gränsen 
upplevs som hög är det lätt att stanna i sin trygg-
hetszon inom den egna nationsgränsen. På frågan 
om varför företagsservicebolaget Scapa valt att 
satsa på flera svenska städer istället för Köpenhamn 
lyfts just okunskapen fram. 

– Vi vet exakt vad som gäller här i Sverige. Vi vet 
också vad det kostar och vilken tid vi behöver lägga 
ner, säger vd Julius Haraldsson och tillägger att en 
satsning i Köpenhamn är både dyr och svåröver-
skådlig. 

Jenny Citré jobbar som företagsrådgivare på Øre-
sunddirekt och träffar många företag som jobbar 
eller vill jobba över gränsen. Men dessa har många 
gånger valt att först expandera inom det egna landet 
för att sedan blicka över sundet. 

– Jag tror att det finns en viss rädsla för det okän-
da. Man scannar marknaden, försöker hitta det man 
vill åt på den svenska marknaden först, och man är 
beredd att åka till både Halland och Blekinge först 
innan över bron. ”Måste jag registreras för moms? 
Jag tycker inte om administration…” Alla sådana 
småsaker kickar igång, det blir för krångligt. Vår 
uppgift på Øresunddirekt är att undanröja dessa 
hinder och skapa möjligheter att utveckla sin busi-
ness, säger Øresunddirekts företagsrådgivare Jenny 
Citré. 
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”Jag brukar säga att Köpenhamn är 
en förort till Malmö”, säger Patrik 
Gullstrand, vd för Örestad Linux. 

”Det går bra här nu, så 
det finns ingen grund att 
söka nya betesmarker, 
men det är fel tanke att 
ha, för någon gång fal-
ler stolen samman och 
då har man inte sörjt för 
framtidens arbete.”
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CASE: SCAPA FÖRETAGSSERVICE

Julius Haraldsson har erfarenhet av att job-
ba i Köpenhamn för ett annat företag och åker 
över Öresund för att delta på nätverksmöten 
och träffa potentiella kunder flera gånger per 
år. Dessutom gillar han den danska affärskultu-
ren och inställningen till livet, som han tycker 
påminner mycket om hans hemland Island.

– Skillnaden är att dansken säger vad han 
tycker och tänker. 
Det är väl inte alltför 
vanligt som svensk. Jag 
uppskattar det enormt, 
säger han.

Han ser också stora 
ekonomiska fördelar 
med en lyckad etable-
ring i Köpenhamn.

– Saken är enkel – 
skulle man ha en lyckad 
etablering i Köpenhamn skulle jag i grova drag 
tippa på att det skulle ta... tre år kanske, innan 
vi är dubbelt så stora som vi är i Malmö om-
sättningsmässigt. Från det perspektivet är en 
etablering över sundet väldigt intressant. Men 
å andra sidan så är affärsrisken också dubbelt 
så stor.

Just affärsrisken och osäkerheten kring en 
etablering i Danmark, som följd av att man 
inte känner till regler och tillvägagångssätt på 
samma sätt som i hemlandet, är återkomman-
de svar hos både Scapa och flera andra företag 
på varför man inte tar steget över Öresund.

– Ska du utföra jobb i Danmark finns det 
vissa gränser, kanske baserat på omsättning, jag 
har faktiskt ingen aning. Men tydligen finns det 
särskilda skatteregler. Det blir en brytgräns om 
man behöver etablera ett organisationsnummer 
i Danmark eller inte. Om det är så eller inte, 
det vet jag inte. Hade man kunnat hitta ett 
enkelt sätt att etablera sig i Köpenhamn eller 
Danmark, eller kunnat driva affärerna härifrån, 
vilket vi vill, så hade beslutet varit enklare för 
oss. Vi har kontakter i Danmark som kan hjälpa 
oss med de här bitarna också. Men som sagt 
då har väl tiden spökat i det fallet, säger Julius 
Haraldsson som haft fullt upp på hemmamark-
naden de senaste åren.

Har du undersökt hur mycket det skulle kosta 
att etablera sig i Danmark?

– Jag har ingen konkret siffra på vad det 
skulle kosta. Av den enkla anledningen att när 
man fått klart för sig om det finns några regler 
avseende omsättning och så vidare i Danmark 
eller inte så har det en direkt avgörande faktor 
avseende hur mycket det kan kosta. Ska vi 

etablera oss i Danmark 
med dansk revisor, 
danska skatteregler 
som jag har sämre koll 
på – de har ju förmåns-
beskattning på ett helt 
annat sätt – så är ju 
prislappen säkert det 
dubbla.

Ett annat alternativ 
Scapa övervägt för att ta 

steget in i Danmark är att köpa upp ett mindre 
bolag med liknande arbetssätt och värderingar. 
Då får de dessutom dansk personal, något som 
Julius Haraldsson tror kan vara en fördel när 
man jobbar på den danska marknaden. Men 
även den strategin är förknippad med viss 
osäkerhet om hur de skulle gå tillväga.

–Men då hade man gärna velat ha lite 
hjälp... Jag vill inte kalla det för förmedling, 
men vart ska man vända sig för att få hjälp att 
hitta ett bolag?

Just nu har Scapa fullt fokus på etablering-
en i Växjö, som enligt Julius Haraldsson mot-
tagits med stort intresse och lett till en större 
satsning med fler anställda än förväntat. Efter 
det kan nästa steg ändå bli Köpenhamn.

– Då står vi i ett vägskäl om vi ska lägga 
mer tid och energi på en lösning i Köpenhamn 
eller om vi tittar på en etablering i Stockholm i 
stället, säger Julius Haraldsson.

FAKTA: SCAPA FÖRETAGSSERVICE AB
Verksamhet: Helhetsleverantör av företagsservice 
Antal anställda: 42 
Ort(er): Malmö, Helsingborg, Växjö
Arbetar över gränsen: Nej 
Intervjuperson: Julius Haraldsson, vd

MENTALA GRÄNSHINDER

CASE: SCAPA FÖRETAGSSERVICE

BRIST PÅ INFORMATION OCH FULLT UPP 
PÅ HEMMAPLAN HAR FÅTT SCAPA ATT 
STANNA I SVERIGE
Det Malmöbaserade serviceföretaget Scapa Företagsservice AB 
ser många fördelar med en etablering i Köpenhamn. Marknaden 
där anses vara mer redo för deras serviceutbud, den potentiella 
ekonomiska vinsten är stor, de har skapat ett nätverk över sundet 
och danskarnas sätt att göra affärer tilltalar företagets affärsut-
vecklare Julius Haraldsson. Men trots det har kombinationen av att 
han saknar tillräcklig information, tidsbrist och stor efterfrågan på 
hemmaplan fått företaget att stanna i Sverige.
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Scapa Företagsservice AB är en helhetsleverantör 
av servicetjänster. De erbjuder företag att istället 
för att ha flera olika leverantörer av den interna 
driften – som till exempel kaffemaskiner, lokal-
vårdare och vaktmästare – få allt samlat hos en 
leverantör. Scapa finns idag i Malmö, Helsing-
borg och i skrivande stund är de i full gång med 

en etablering i Växjö. Trots att företaget hittills 
satsat på att etablera sig i svenska städer finns ett 
intresse för den danska sidan.

– Jag anser att danskarna är mer öppna 
för vårt tjänsteutbud än till exempel skånska 
företag. I Stockholm är vårt sätt att jobba mer 
vanligt förekommande.

”Då står vi i ett vägskäl 
om vi ska lägga mer tid 
och energi på en lösning 
i Köpenhamn eller om vi 
tittar på en etablering i 
Stockholm i stället”.
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om vi tänker Malmö som den vanliga marknaden, 
säger Tobias Magnesjö, kontorschef på svenska 
Krook & Tjäder som just nu har flera arkitektupp-
drag i Köpenhamn. 

– Det viktigaste är att vi har möjlighet att växa, 
vi förvaltar pengar. Den svenska sidan av verksam-
heten är begränsad, vi är marknadsledande där. Det 
ger andra affärsmöjligheter och en större marknad, 
säger Anders Jarl, styrelseordförande och tidigare 
vd för Wihlborgs Fastigheter som har ett danskt 
dotterbolag.

Den större marknaden kan även ge en styrka 
internationellt sett, vilket Köpenhamn och Malmös 
gemensamma hamnbolag Copenhagen Malmö Port 
har märkt av. 

– Vi har helt andra möjligheter ekonomiskt, vi 
har en annan styrka, kompetenser som kan utveckla 
varandra. En kultur som gör att vi står starkare på 
en internationell marknad. Vi har en marknad, ett 
upptagningsområde som är mycket större, säger 
Povl Dolleris Røjkær Ungar, COO på CMP.

Denna studie fokuserar på att undersöka vilka mentala gränshinder som finns 
för företagandet över Öresund, men många av de företag och kulturinstitutioner 
som intervjuats ser även många fördelar med att jobba gränsöverskridande. I 
det här kapitlet presenteras de drivkrafter som får företag att röra sig mellan 
Sverige och Danmark.

ATTRAKTIONSKRAFTER
Vilka fördelar lockar till företagande över 
gränsen?
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Att etablera sig på andra sidan Öresund kan dels 
vara ett sätt att utöka sin hemmamarknad och dels 
en möjlighet att testa på att bedriva verksamhet i 
utlandet. Likheter såväl som olikheter kan vara in-
citament för att röra sig över gränsen. Att kulturen 
och språket är relativt lika gör det lättare att ta sig 
in i det andra landet, samtidigt som just olikheter 
kring regelverk och praxis i vissa fall kan göra en 
etablering mer gynnsam på andra sidan sundet. Ett 
utökat upptagningsområde när det gäller att hitta 
arbetskraft såväl som affärskontakter och ett större 
socialt nätverk hör även till fördelarna som lyfts 
fram av intervjupersonerna. 

En större hemmamarknad
De ekonomiska fördelarna med att arbeta i både Sveri-
ge och Danmark är naturligtvis en viktig drivkraft för 
de företag som väljer att arbeta över gränsen. Många 
intervjuade företag anger att en etablering i det andra 
landet kan vara ett sätt att utöka sin hemmamarknad. 

–  Med Köpenhamn dubblar vi ju marknaden 
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Men det är inte bara företagen som har glädje av fler 
kunder, kunderna ser fördelar i ett större utbud och 
inom branschen ger det fler samarbets- och rekryte-
ringsmöjligheter vilket kanske framför allt är relevant 
för nischade branscher. Ett större upptagningsområde 
att rekrytera personal ifrån är även en fördel som lyfts 
fram av flera företagare. Läkemedelsbolaget Ferring 
i Ørestad har anställda från många olika länder och 
rekryterar gärna från andra sidan sundet. 

– Det ger ett större urval när vi ska rekrytera. Vi 
har 45 nationaliteter här på vårt kontor idag och 
Sverige utgör en viktig del, vi har många duktiga kan-
didater från Sverige, säger HR-chefen Stefan Nielsen.

Fördelar i det andra landets struktur och 
regler
En annan anledning till att blicka mer över gränsen 
är att reglerna eller strukturen inom den egna 
branschen kanske är mer gynnsam än i det egna 
landet. Till exempel nämner en intervjuperson att 
det är vanligare att använda konsulter i Sverige än i 
Danmark, vilket gör att konsultföretagen kan se en 
fördel i att etablera sig på andra sidan. 

– Det finns två intressanta marknader: Tyskland 
och Sverige, för på båda ställena använder man mer 
konsulter än i Danmark, förklarar Lars Blauenfeldt, 
managing partner för Mpeople i Hillerød.

Det kan även handla om annorlunda skatteregler 
som gör det mer gynnsamt på andra sidan. En 
svensk företagare hade exem-
pelvis en idé om en butik med 
whisky, hattar och stövlar, vil-
ket inte var möjligt att starta 
i Sverige utan att även servera 
mat. Därför startade han sin 
butik i Köpenhamn. 

En annan faktor är valutaskill-
naderna mellan den danska och svenska kronan. Den 
nuvarande valutakursen med en svag svensk krona 
kan innebära ett gynnsamt läge för svenska företag att 
attrahera danska kunder, till exempel i detaljhandeln 
och besöksbranschen. Även svenskbosatta har ett ex-
tra incitament till att söka jobb i Danmark eftersom 
lönen betalas ut i danska kronor och vid växling till 
svenska ger en markant högre lön. 

Geografisk närhet förenklar
Den geografiska närheten, som Öresundsbron har 
bidragit till att förtydliga, är givetvis en fördel, anger 

intervjupersonerna. Att det är lättare att etablera 
sig i ett annat land som man enkelt kan besöka och 
som kan hanteras från hemmakontoret i det egna 
landet innebär att Danmark respektive Sverige kan 
vara ett strategiskt första steg i en utlandssatsning. 
För vissa företag och institutioner innebär den 
geografiska närheten i Öresundsregionen att ett 
samarbete över Öresund känns mer naturligt än att 
rikta sig till andra städer i det egna landet.

– Det är mycket längre till andra stora teatrar i 
Danmark, i Odense, Aalborg, Aarhus än till Malmö. 
Vi betraktar det som händer i Malmö som något 
danskt. Det är ingen som sagt att nu ska vi också 
samarbeta med Sverige, men hela det logistiska, med 
Öresundsbron, är med och bidrar till att det blir 
lätt, säger Benny Schou Petersen, ekonomichef på 
Nørrebro Teater i Köpenhamn.

Idag är 125 av de runt 550 anställda på life 
science-jätten Ferrings kontor svenskar, och Stefan 
Nielsen tror att det logistiskt fördelaktiga läget intill 
Ørestads tågstation är en av orsakerna. Dessutom 
spelar den en stor roll i företagets möjligheter att 
hitta nya medarbetare.

Just kultur- och turistbranschen gynnas av att se 
hela Öresundsregionen som sin marknad eftersom 
det ger ett större upptagningsområde. Närturismen 
är viktig för både Skåne och Köpenhamn/Själland 
och det gäller även för det bredare kulturutbudet, 
till exempel teatrar och museer. 
– Søfartsmuseet har funnits sedan 2013 på nuva-

rande plats, och har velat vara 
en internationell institution 
och 35 procent av besökarna 
är internationella. Svenskar 
utgör den största delen av de 
internationella gästerna. Vi 
har ett samarbete med Scand-
lines och med kulturkortet i 
Helsingborg. Det är en stor 

publik som är 20 minuter härifrån, det är relevant, 
hela Sydsverige är intressant för oss, säger Frederik-
ke Møller Kristiansen som är kommunikationschef 
på Søfartsmuseet i Helsingör.

Att rita om den mentala kartan
Närheten är inte bara geografisk i form av en 
halvtimmes tåg, båt- eller bilresa. Närheten kan 
även upplevas mentalt genom att man känner 
tillhörighet till andra sidan sundet. De så kall-
lade ”mentala kartor” som vi orienterar oss efter 
i vardagen ritas efter värderingar eller beteenden 

”Vi har 45 nationalite-
ter här på vårt kontor 
idag och Sverige ut-
gör en viktig del.”
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säger Allan Sonne Sørensen, delägare av Ehrenberg 
och Sørensen Kommunikation. 

Bland företagen på dansk sida finns samtidigt 
incitament till att attrahera svensk arbetskraft som 
hänger ihop med bilden av svenskarna som service-
minded, med respekt för regler. 

– Svenskarna har hög moral när det gäller 
mänskliga värden – det ska vara rättvist och inklu-
derande. Alla ska vara hörda och det ska gå rätt till. 
Danskarna är mer för shortcuts. Vi tar beslut trots 
att inte alla är med. Innanför vår bransch är det 
dock bra att vara som svenskarna – eftersom farma 
präglas av regler och regleringar när det kommer 
till forskning och det är svenskarna vana vid, säger 
Stefan Nielsen på Ferring.   

Sociala nätverk 
En tidigare studie, ”Mentala gränshinder – en studie 
av hur norska och svenska företagare erfar och 
uppfattar arbete över gränsen”, visade att det sociala 
nätverket har stor betydelse för om ett företag väljer 
att blicka över gränsen. Finns en personlig koppling 
till det andra landet är det lättare att föreställa sig att 
även bedriva verksamhet där. Det kan handla om 
personliga såväl som affärsmässiga nätverk. Att man 
känner någon i det andra landet kan därmed vara en 
ögonöppnare. Trots att detta inte är någon jämfö-
rande studie är det märkbart att det i de intervjuer 
som genomförts i Öresundsregionen finns färre eller 
svagare nätverkskopplingar än vad intervjuerna vid 
den svensk-norska gränsen visade. Där hade flera av 
intervjupersonerna till exempel en familjekoppling 

över gränsen. I denna Öresundsstudie har de flesta 
av intervjupersonerna affärsbekanta eller tidigare 
kollegor i det andra landet, men kopplingarna är 
generellt inte så starka (läs mer om detta i kapitlet 
”Sociala nätverk når mer sällan över sundet”). 

Samtidigt finns det exempel på företag som job-
bat upp ett nätverk på andra sidan gränsen.  Danska 
Henning Larsen Architects som jobbat med projekt 
i Sverige sedan 2010 har numera byggt upp ett 
nätverk som idag leder till fler uppdrag. 

– Det startade med tävlingar och uppdrag, både 
privata och offentliga. Nu sker det även genom 
kontakter. Man kontaktar ju också folk och hälsar 
på med mera, säger Søren Øllgaard. 

Sociala nätverk kan också bli tvärregionala genom 
att tidigare kollegor eller kontakter söker sig över 
gränsen. 

– Vår tidigare direktör är nu direktör för Malmö 
Stadsteater. Hon var här i åtta år innan hon fick jobbet 
i Malmö. Henne har jag fortfarande kontakt med och 
det finns några stora önskningar om att göra samarbe-
ten, men det är praktiska saker som kan ställa till det, 
säger Benny Schou Petersen på Nørrebro Teater.

Att etablera kontakt och samarbeta över gränsen 
kan så småningom bli en en vana, en självklarhet, 
och därmed en del av ett företags interna kultur. Ett 
exempel på det är läkemedelsbolaget Ferring som ser 
det som en tradition att arbeta gränsöverskridande. 

– Ferrings grundare kom till Sverige från Tysk-
land under kriget och träffade då sin svenska hustru. 
Så historiskt sett har vi alltid jobbat över gränsen. 
Det finns även fackmässiga traditioner, genom 
framförallt Medicon Valley, säger Stefan Nielsen.

ATTRAKTIONSKRAFTER

MENTALA GRÄNSHINDER  

mycket charmerande, säger Benny Schou Petersen 
på Nørrebro Teater. 

Olikheter attraherar
Även olikheter i normer och kultur på andra sidan 
sundet kan vara ett incitament till att vilja samarbeta, 
etablera sig eller attrahera arbetskraft från andra sidan. 

– Av flera olika skäl; miljöaspekten, närheten, 
pulsen och sättet att göra affärer osv, så är Köpenhamn 
just nu mer intressant än Stockholm, säger Julius 
Haraldsson, affärsutvecklare på Scapa om att satsa på 
Köpenhamn eller Stockholm. 

Samtidigt har företaget valt att etablera sig andra 
svenska städer än i Köpenhamn eftersom det är enklare 
att etablera i det egna landet där man känner till regler-
na. Det räcker alltså inte alltid med attraktiviteten om 
de praktiska och mentala hindren känns större.  
     Samtidigt har företaget valt att etablera sig i 
andra svenska städer än i Köpenhamn eftersom det 
är enklare i det egna landet där man känner till reg-
lerna. Det räcker alltså inte alltid med attraktiviteten 
om de praktiska och mentala hindren känns större. 

För den danska arkitektbyrån Henning Larsen, 
som jobbar mycket internationellt och har gjort 
flera stora projekt i Sverige, är Sveriges storslagna 
natur och möjligheten till större projekt något som 
lockar dem över gränsen.  

– Vi bygger i Sverige eftersom man kan göra 
fantastiska projekt där – det finns storslagen natur 
och eftersom landet är större än Danmark kan pro-
jekten få mer power. Och självklart för att då man 
bor i Köpenhamn utgör Sverige hälften av världen. 
Det primära är att det finns några riktigt spännande 
projekt där och vi gillar att arbeta med svenskarna. 
Det är trevligt att jobba där, säger Søren Øllgaard, 
partner och arkitekt på Henning Larsen. 

Att Köpenhamn attraherar mer arbetskraft från Skåne 
än tvärtom hänger ihop med att det är en storstad 
med både större utbud och efterfrågan på arbetsmark-
naden, att lönenivån generellt sett är högre i Danmark 
än i Sverige samt att den danska kronan just nu är 
stark mot den svenska. Det kan även hänga ihop med 
att det är mer attraktivt att jobba i storstadens puls. 

– Från ett Malmöperspektiv finns det en stor 
lust att jobba i Köpenhamn, många i södra Sverige 
känner sig mer knutna till Köpenhamn än de gör till 
Stockholm. Det är inte svårt att attrahera arbetskraft 
från Skåne till Köpenhamn och från Stockholm 
till Köpenhamn är lättare än från Stockholm till 
Malmö. Den yngre generationen vill gärna uppleva 
Köpenhamn och Stockholm. Det är vår upplevelse, 

och följer inte nödvändigtvis nationsgränserna. Ju 
mer interaktion över Öresund desto mer förändras 
den mentala kartan och gränserna förflyttas. Det 
kan innebära att man ”känner sig hemma” genom 
att till exempel utnyttja kulturlivet på båda sidor 
Öresund. Som Laura Ramberg från Husets Teater i 
Köpenhamn lyfter fram: 

– Nu har ju Malmö Stadsteater till och med en 
dansk chef och jag känner att malmöiter väldigt 
mycket orienterar sig mot Danmark. Danskar går 
i alla fall mycket på operan i Malmö och svenskar 
använder ju hela Köpenhamn, vi ska bara få dem 
att börja använda teatrarna också.

– Numera är det ju bara att man kommunicerar 
fritt, man kan skriva och ringa över sundet utan pro-
blem. Det är något mentalt, att man inte tänker att 
nu är man i utlandet, att vara i Sverige är inte något 
jag märker att det är något särskilt, det är helt natur-
ligt, säger Benny Schou Petersen på Nørrebro Teater. 

Likheter i kultur och språk
Även om fokus ofta läggs på skillnaderna mellan 
Danmark och Sverige finns trots allt många likheter. 
Jämfört med många andra länder har de nordiska 
länderna mycket gemensamt. Som en intervjuper-
son påpekar är det mycket större skillnad om man 
till exempel jobbar med Polen. 

Samhällsstrukturen och uppbyggnaden av arbets-
marknaden är relativt lika, liksom lagar och regler, 
även om det givetvis finns många skillnader på 
detaljnivå. Det innebär att inte minst större företag 
med internationell erfarenhet ofta upplever det 
relativt enkelt att arbeta inom Norden.

Likheterna mellan språken kan även vara ett 
incitament till att etablera sig på andra sidan. Att 
inte behöva ta första stegen på en ny marknad på 
engelska, tyska eller ett tredje språk, utan att man 
kan hålla sig till sitt eget språk kan vara en fördel. 
Språket tas inte upp som ett hinder bland särskilt 
många av intervjupersonerna, men det finns å andra 
sidan inte heller många som resonerar kring att det 
är lätt att förstå. 

– Jag har relativt lätt för de nordiska språken, 
men några av de yngre vi har anställda har svårt med 
språket. Jag har själv sett svensk tv under min upp-
växt, man känner till ljuden. Det finns några helt 
speciella ord som är olika, men också många lika. 
Språket är inte den stora barriären. Vi har precis 
anställt en driftschef till huset, en vicevärd, han är 
född i Sverige, men har bott i Köpenhamn i tio år, 
men han har den svenska accenten som jag tycker är 
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Anders Jarl, styrelseordförande och tidiga-
re vd för svenska Wihlborgs Fastigheter ser 
positivt på att Danmark ger andra affärs-
möjligheter och en större marknad.
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GODA EXEMPEL: LIME

”DET SKA VARA LITE MER CORPORATE 
FÖR ATT BITA HÄR I DANMARK”
Mjukvaruutvecklaren Limes strategi för att konkurrera med de globala 
jättarna på marknaden är att vara den lokala leverantören av digitala 
kundhanteringssystem i hela Norden med spetskompetens inom vissa 
branscher. Det innebär dels att starta lokalkontor och anställa lokal per-
sonal, men också att lämna sin Lundajargong kvar i Sverige när de ska 
marknadsföra sig i Danmark.
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För åtta år sedan påbörjade Lime, som har fun-
nits i Sverige i trettio år och utvecklar kundhan-
teringsmjukvara till andra företag, en nordisk 
expansion. De etablerade kontor i Norge, 
Finland och Danmark och 2016 bytte de namn 
till Lime. Expansionen har gått snabbt. Förra 
året anställde de 51 personer runt om i Norden 
och företaget har nu totalt 220 medarbetare.

För att konkurrera med de globala jättarna i 
mjukvarubranschen satsar Lime på att vara det 
lokala alternativet.

– Det betyder att vi etablerar kontor och 
anställer folk lokalt för att vara nära kunden. 
Det är därför vi har både säljare, konsulter och 
projektledare på varje kontor. Om vi levererar 

till en dansk kund vill vi att vi pratar danska 
med dem. Det ligger i vårt DNA att vi vill vara 
nära kunden, säger Andreas Lindberg, landschef 
för Danmark på Lime.

I sin nordiska expansion har Lime haft nytta 
av att de är ett ganska stort företag. Det är dyrt 
att etablera kontor i länder som är nya för dem, 
med ny lagstiftning och nya regler att ta hänsyn 
till. Den kostnaden blir lättare att ta ju större 
företaget är. 

Men de har fortfarande behövt stöd. Genom 
sitt medlemskap i näringslivsorganisationen 
Dansk Erhverv har de fått hjälp med att reda på 
vad som gäller för sådant som danska anställ-
ningsavtal, pensioner, semestrar och varsel. 
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– Sånt måste du ha koll på och där behöver 
man stöd – om man inte har en dansk resurs. Du 
måste ha någon att fråga, säger Andreas Lindberg.

I Limes strategi att vara det lokala alterna-
tivet är språket centralt. Danskan är ett viktigt 
verktyg för att komma så nära danska kunder 
som möjligt. Dels för 
att relationer, enligt 
Andreas Lindberg, 
spelar stor roll när det 
kommer till att hitta 
nya kunder i Dan-
mark, men också för 
att Lime ännu inte är 
ett välkänt varumärke 
i landet.

– I Sverige kan 
säljarna sitta och lyfta luren och säga: ”hej, jag 
ringer från Lime”. Då vet alla vem det är. Gör 
säljarna samma sak här får du inte samma bett.

Att ha personal från alla de nordiska länder-
na hjälper också till att profilera Lime som ett 
nordiskt företag. 

– Vi har ju nordiska kunder och nordiska 
projekt. Kan vi ha en multilingo-projektgrupp 
från vår sida eller säljteam som jobbar tillsam-
mans mot nordiska kunder så är det absolut en 
fördel. 

Ett stort arbete i den nordiska expansionen 
är att översätta hemsidor och annan extern 
kommunikation, men det är inte så enkelt som 
att översätta rakt av, den ton de är vana vid att 
använda i Sverige funkar inte alltid lika bra i till 
exempel Danmark. 

– Det handlar mycket om hur man uttrycker 
sig. I Sverige har Lime en viss jargong – en viss 
tonalitet i det vi säger och hur vi kommunice-
rar. Vi gör det på ett ganska lättsamt sätt. Vi 
försöker att inte använda svåra ord, det ska vara 
lättförståeligt. Det handlar om våra kärnvärden 
om enkelhet. I Danmark får jag höra mycket av 
mina kollegor här att vi är för lättsamma – att 
det ska vara lite mer corporate för att bita här i 
Danmark. Det försöker vi ta hänsyn till.

Lime arbetar just nu med att rekrytera mer 
personal till sitt danska kontor. Och de vill 
anställa fler danskar. På det sättet kan de genom 

sina anställdas kompetenser och nätverk skaffa 
sig detaljkunskap om den danska marknaden 
som annars kan vara svår att få tag på; hur ser 
relationen mellan olika underleverantörer och 
konkurrenter ut? Hur fungerar de olika bran-
scherna de vill arbeta mot? 

Idag har Lime anställt 
en dansk som ska ta över 
som Danmarkschef efter 
Andreas Lindberg, som ska 
återgå till huvudkontoret 
på heltid. Att det blev 
just en dansk person som 
övertog rollen berodde inte 
på att det behövdes för att 
leda kontoret, utan för att 
det krävdes någon som har 

detaljkunskap om danska förhållanden när det 
kommer till det externa arbetet, menar Andreas 
Lindberg. 

FAKTA: LIME TECHNOLOGIES
Verksamhet: utveckling och försäljning av mjukva-
ra för kundhantering, så kallat Customer Relation 
Management (CRM)
Anställda: 220
Ort(er): Huvudkontor i Lund och lokalkontor i Oslo, 
Köpenhamn, Helsingfors, Göteborg och Stockholm.
Jobbar över gränsen: Ja, genom etableringen av 
lokalkontoret i Danmark
Intervjuperson: Andreas Lindberg, landschef för 
Danmark

”Om vi levererar till en 
dansk kund vill vi att 
vi pratar danska med 
dem. Det ligger i vårt 
DNA att vi vill vara 
nära kunden”.
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GODA EXEMPEL: EHRENBERG SØRENSEN KOMMUNKATION

tare har sin arbetsplats på kontoret i Köpen-
hamn, men Allan Sonne Sørensen ser det ändå 
inte som ett huvudkontor.

– Vi har tidigare haft ett huvudkontor, men 
jag vill inte kalla det huvudkontor idag. Alla 
kontor är jämställda med varandra. Vi har tre 
företag – ett tyskt, ett 
danskt och ett svenskt. 
Det finns inget moder-
bolag till de tre. Vi är 
ett danskt-svenskt-tyskt 
företag, säger han.

Bland de anställda på 
kontoret i Köpenhamn 
finns både svenskar som 
bor i Köpenhamn och 
som pendlar från Malmö. 
Ehrenberg Sørensen 
Kommunikation har även 
kontorsplats i Malmö, på 
Media Evolution City.

– Vi ska kunna erbjuda locations som är 
bra för de medarbetare som jobbar hos oss och 
kommande medarbetare, men även synliggöra 
att vi kan Skåne, Malmö och hör hemma där. Ett 
enkelt sätt att göra det är att kommunicera att vi 
har ett kontor där, säger Allan Sonne Sørensen.

Majoriteten av bolagets kunder är svenska, 
danska och tyska, men det finns även några 
internationella kunder. Sedan Stockholmskon-
toret öppnades har Ehrenberg Sørensen Kom-
munikation fått fler kunder i norra Sverige och 
Stockholm medan de tidigare främst jobbat i 
Malmö. Allan Sonne Sørensen uppskattar att 
ungefär 70 procent av bolagets kunder finns 
på mer än en marknad. Ibland kan det vara en 
utmaning att samordna verksamheten.

– Vi är en agentur som jobbar så tätt som 
möjligt mellan länderna med it-lösningar, 
evenemang, utbildning osv. Många initiativ tas 
som en agentur. Det är det våra kunder köper, 
de ser Ehrenberg Sørensen Kommunikation. 
Det ska vi leva upp till. Det kan vara svårt, 
med olika kultur och lokaliteter, säger han.

Ehrenberg Sørensen Kommunikation har 
sitt huvudfokus mot branscherna transport 
och turism, men jobbar även bredare. När de 

jobbar över landsgränserna i Skandinavien och 
Tyskland märker de ibland av språk och kul-
turskillnader. Bland annat finns det skillnader i 
affärskultur, menar Allan Sonne Sørensen.

– Konsensus, direkthet, hastighet – det ska 
alltid gå snabbare i Danmark – och organisa-

tion. Vi är mer hierar-
kiska än i Sverige och 
Tyskland är ännu mer 
hierarkiskt. Du märker 
direkt vem som är 
chefen på en arbetsplats 
i Danmark, säger han 
och lägger till att han 
tror att mer förståel-
se för hur den andra 
agerar hade kunnat ge 
fler affärer.

Samtidigt tror Allan 
Sonne Sørensen att 
många har en upp-

fattning att det är mer besvärligt än vad det 
faktiskt är att jobba över sundet. De har själva 
stött på praktiska utmaningar som anställdas 
telefonabonnemang och att ta med serviceavtal 
för kopiatorer över sundet. Men han menar att 
det finns ett behov av att ”avmystifiera” gräns-
hinder då det kan göra att bolag väljer bort att 
jobba över gränsen.

– Jag tror det är osäkerhet och brist på 
information. Det kan vara alltifrån vad som 
sker vid uppsägning, skatt, socialförsäkring och 
pension till mobiltelefon och kopiator som två 
konkreta exempel, säger han.

FAKTA: EHRENBERG SØRENSEN  
KOMMUNIKATION
Verksamhet: PR- och kommunikationsföretag
Antal anställda: 30 stycken
Ort(er): Köpenhamn, Malmö, Stockholm, Oslo, 
Hamburg
Arbetar över gränsen: Ja
Intervjuperson: Allan Sonne Sørensen, partner och vd
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PR-BOLAG MED SKANDINAVIEN OCH 
TYSKLAND SOM NISCH
Med kunder, anställda och kontor i Danmark, Sverige, Norge och Tysk-
land har PR-bolaget Ehrenberg Sørensen Kommunikation funnit sin 
nisch. Bolaget kan genom närvaro i flera länder följa sina kunder och 
samtidigt konkurrera med större byråer på hemmamarknaden som har 
mer nationell prägel. Det menar vd Allan Sonnne Sørensen.
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Sammantaget har PR-bolaget Ehrenberg 
Sørensen Kommunikation cirka 30 medarbe-
tare i Danmark, Sverige, Norge och Tysk-
land. Kontoren finns i städerna Köpenhamn, 
Malmö, Stockholm, Oslo och Hamburg. 
Geografin hänger tätt samman med bolagets 
erbjudande till kunderna och sträcker sig såväl 
mellan Danmark och Sverige som mellan 
Skandinavien och Tyskland.

– I Tyskland är vår main selling point att vi 
hjälper skandinaviska firmor att få tillgång till 
kontinenten och omvänt hjälper vi tyska förtag 
att få tillgång till the Nordics. Vi är en gateway 
mellan Skandinavien och Tyskland, där har vi 
funnit vår nisch, säger Allan Sonne Sørensen, 
vd och partner.

I Sverige ses Ehrenberg Sørensen Kommuni-
kation som en liten byrå i konkurrensen, men 

genom att de täcker in Danmark och Tyskland 
kan de ända hävda sig mot större aktörer i 
upphandlingar. Generellt är branschen mer na-
tionellt präglad, menar Allan Sonne Sørensen.

– Vi ska satsa på en nisch för att vinna, 
säger han.

Ehrenberg Sørensen sticker därmed ut 
genom sitt fokus på att jobba över gränsen.

– Det är några som har lyckats, men gene-
rellt är branschen nationellt präglad och man 
har för mycket fokus på sin hemmamarknad 
och för lite förståelse för vad som sker på den 
andra sidan sundet, säger han.

Bolaget har en svensk grundare som 
startade verksamheten i Tyskland i början av 
1990-talet. Därefter har resan gått till Malmö, 
Köpenhamn, Oslo och senast till Stockholm 
där ett kontor öppnades 2017. Flest medarbe-

”Det är några som har 
lyckats, men generellt 
är branschen nationellt 
präglad och man har 
för mycket fokus på sin 
hemmamarknad och 
för lite förståelse för 
vad som sker på den 
andra sidan sundet”.
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GODA EXEMPEL: THE TIVOLI

HASSE JÖNSSON ÖPPNAR UPP SVERIGE 
FÖR DANSKA ARTISTER
I fyra år har rock och pop-klubben The Tivoli i Helsingborg och kulturhuset 
Kulturværftet i Helsingör arrangerat konserter tillsammans. Hasse Jöns-
son, The Tivolis grundare, säger att musik ibland har det svårt att ta sig över 
gränsen mellan Danmark och Sverige, så genom att ta del av varandras 
nätverk har The Tivoli och Kulturværftet öppnat upp en outnyttjad marknad.  
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Hasse Jönsson är en Helsingborgspåg. Han 
har växt upp med att tura och göra upptåg på 
andra sidan sundet. Men trots att resorna till 
Helsingör och Köpenhamn alltid har varit en 
naturlig del av hans liv hade han få vänner i 
Danmark. 

Visst hade han bekanta, kontakter som han 
bland annat träffat sedan han startade pop och 
rock-klubben The Tivoli i den gamla färjesta-
tionen i Helsingborg 1996. Under årens lopp 
hade han inlett några samarbeten med Roskil-
defestivalen och andra aktörer på den danska 
konsertscenen, men inget hade riktigt tänt till. 
Det hade aldrig lett till något längre, mer djup-
gående samarbete.

För fyra år sedan träffade han Rasmus Schrø-

der, som arbetar med bokning av artister till 
Kulturværftet i Helsingör.

– Där kändes det så himla rätt direkt. Vi 
tänkte samma liksom. Vi sitter och gör i stort 
sett samma grej. Han har ett liknande område 
och likadana scener i Helsingör som jag har i 
Helsingborg. Varför inte bygga någonting till-
sammans? För att kunna lyfta regionen. Det blev 
Öresound. Där erbjuder vi en plattform för nya, 
men även väletablerade, danska band att kunna 
komma och breaka i Sverige, och tvärtom då – 
att svenska band får breaka i Danmark. Det är 
hela visionen med detta, säger Hasse Jönsson.

Konsertsamarbetet Öresound har varit lyckat 
och växer. Från att ha arrangerat konserter för 
svenska artister i Danmark och danska i Sverige 
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samarbetar de numera också med att få inter-
nationella akter till Helsingborg och Helsingör. 
Och i år (2019) blir Popcorn – en tävling för 
nya talanger som arrangerats på The Tivoli i 
sjutton år – svensk-dansk; tävlingen kommer 
hållas både i Danmark och i Sverige med final 
på The Tivoli, i Helsingborg. 

Samarbetet har inte bara presenterat artister 
från Sverige och Danmark för en ny publik. Det 
har också presenterat dem för The Tivoli och 
Kulturværvet själva.

Tidigt i samarbetet lade Hasse Jönsson och Ra-
mus Schrøder märke till att musik kan ha svårt att 
ta sig över landgränsen mellan Sverige och Dan-
mark. Hasse Jönsson minns att Rasmus Schrøder 
vid ett tillfälle utbrast att ”det är helt galet – jag vet 
inte vem Laleh är. Hon drar tio tusen pers.”

Trots att det bara är en tjugo minuter lång 
resa mellan städerna kan de kulturella referensra-
marna i Helsingborg och Helsingör vara väldigt 
olika, menar Hasse Jönsson. De kan till och med 
vara det för de som arbetar i branschen. 

Vad tror du det beror på?
– Om man driver management och arbetar 

med en artist i Danmark kanske de tittar ut i 
världen. Och de i Sverige tittar också ut i övriga 
världen. Men man tittar kanske inte på sina 
nordiska grannar först och främst. Man försöker 
inte få ut det åt det hållet. Plus att man kanske 
inte i media och radio alltid spelar så mycket 
musik från grannländerna, utan först och främst 
fokuserar man på musik från hemmavid, och 
sedan kanske USA och England. Man hoppar 
kanske över det där steget, säger Hasse Jönsson.

Det är detta, att musikutbytet mellan Sverige 
och Danmark inte alltid är så omfattande, som 
Öresound har utnyttjat, menar Hasse Jönsson. 
Genom att Hasse Jönsson och Rasmus Schrøder 
har delat med sig av sina nätverk till varandra 
har de fått kontakt med bokare och managers 
på andra sidan sundet och öppnat upp deras 
ögon för vilka scener och möjligheter som fak-
tiskt finns. På det sättet har de skapat en väg in 
på den marknad som svenska respektive danska 
artister tidigare inte hade lika lätt att ta sig in 
på, eller kanske inte ens såg fanns där.

Utbytet har också lett till fler kontakter 

mellan den svenska och danska musikbranschen. 
Kulturværftet är idag med i den svenska bransch-
organisationen Svensk Live och i april 2019 
kommer systerorganisationen Dansk Live hålla 
ett två dagar långt forum, ena dagen i Helsingör 
och den andra på The Tivoli i Helsingborg.

En annan viktig ingrediens i Öresounds 
framgång tror Hasse Jönsson är samarbetet 
med rederiet Forsea, som kör färjorna mellan 
Helsingborg och Helsingör. De som köper en 
konsertbiljett får en rabatterad resa till och 
från konserten med färjan. Det gör det mer 
naturligt att gå på konsert på andra sidan 
sundet, menar han.

– I dansk kultur finns ju inte ordet tura (att 
åka fram och tillbaka flera efterföljande turer 
samtidigt som man äter och dricker ombord 
på båten, reds anm). Det är ju rätt intressant. 
Det är ju bara ett Helsingborgsfenomen, det 
är vi skåningar som turar. Men det ska vi lära 
dem också, så de kan tura de med.

Hasse Jönsson menar att musik kan tala 
över alla gränser och han tror det kan göra 
mycket gott för regionen. Visioner har han 
ingen brist på. 

Han vill utöka Öresound till en hel festival, 
som kanske löper över en hel helg. Han vill 
utveckla arbetet med det han kallar gräsrötterna, 
de nya talangerna, och att det ska finnas ännu 
mer möjligheter för dem att spela på andra 
sidan sundet. Han vill starta en musikhögskola, 
inriktad mot artister, för att få fler att stanna i 
Helsingborg och Helsingör istället för att de tar 
sig till Malmö och Köpenhamn. Men för att 
det ska bli verklighet tror han att det behövs fler 
som ser möjligheterna i att arbeta över gränsen.

– Det krävs ju också att det är någon som 
brinner för det. Det är det så klart med mycket 
här i livet, men det behöver vara någon som 
känner att det här kan vi bygga vidare på.

FAKTA: THE TIVOLI
Verksamhet: Konsertlokal och bar 
Anställda: 4
Ort(er): Helsingborg
Jobbar över gränsen: Ja, med festivalen Öresound
Intervjuperson: Hasse Jönsson, grundare
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företag i båda länderna också tagit fasta på genom 
att redan idag arbeta över sundet. 

Med det sagt begränsas samtidigt företagandet och 
samarbetet över sundet av praktiska problem, formel-
la gränshinder och det som i denna studie kallas men-
tala gränshinder. De möjligheter som finns för både 
privatpersoner och företag skulle kunna utnyttjas i 
ännu högre utsträckning. I den här analysen under-
söker vi hur företagare ser på att arbeta över Öresund 
och vilka uppfattningar, vanor och känslor som får 
dem att välja bort en satsning i grannlandet.

Dessa kulturella fenomen benämns i den här 
analysen som mentala gränshinder, enligt den defi-
nition som tagits fram av Fredrik Nilsson, professor 
i etnologi vid Lunds universitet, i samråd med 
Øresundsinstituttet. Den lyder:

”Gränser som skapas, vidmakthålls och reproduce-
ras i vardagen och som – medvetet eller omedvetet – 
hejdar människor eller företag från att röra sig mellan 
länder eller regioner. Dessa gränser kan, men behöver 
inte, vara relaterade till fysiska hinder (så som en 
mur), geografiska hinder (breda floder, berg, ogenom-
trängliga skogar eller långa avstånd), juridiska hinder 
eller politiska hinder (såsom tull- och skattepolitik). 
De är däremot alltid relaterade till tidigare gjorda 
erfarenheter (egna eller andras), de är ofta kollektiva 
och de förs vidare genom berättelser om det förflutna 
och stereotypa bilder av ”dom andra”. Mentala gräns-
hinder är därmed kulturella (de är delade och de är 
något man lär sig) och performativa (de görs).”

I den här studien identifieras fyra mentala gränshin-
der mellan Sverige och Danmark:

Nationell gravitationskraft och känslan av 
”vi och dom”
Faktorer så som språk, nyhets- och kulturkonsum-
tion, utbildning och nationella strukturer inom 
näringslivet samverkar så att företagare och privat-
personer känner sig mer bekväma inom nationens 
gränser – det uppstår vad vi valt att kalla en nationell 
gravitationskraft. Den bidrar också till att det uppstår 
nationella vanor och traditioner, som kan påverka 
möjligheterna att bedriva företag över gränsen. 

Samtidigt finns andra krafter som både kan verka 
i en annan riktning och förstärka den nationella 
gravitationskraften. Globaliseringen är tydlig i nä-
ringslivet, dar flera intervjuföretag arbetar i betydligt 
fler länder än Sverige och Danmark. Dessutom 
innebär den ökade invandringen att nya perspektiv 
och anknytningar till andra delar av världen uppstår. 
Urbaniseringen innebär att stora städer som Köpen-

hamn och även Malmö stärker sin dragningskraft, 
som ibland överskrider den nationella.

De svenska företagare som intervjuats till denna 
analysen ser inte språket som något stort hinder, 
däremot lyfter flera fram att det finns ”andra” som 
har problem med det. Mycket få intervjupersoner 
har haft någon kontakt med grannlandet genom 
sin utbildning, och relativt få tar del av nyheter 
från grannlandet. Det finns dock de som följer 
branschnyheter i det andra landet, som har relevans 
för deras arbete. Inte heller kulturkonsumtionen 
över sundet tycks vara så stor, särskilt inte sedan de 
analoga tv-sändningarna som även gick att se över 
gränserna släcktes ner.  

Den nationella gravitationskraften medför 
också att det uppstår kulturella skillnader som rör 
exempelvis humor, samhällsdebatt och affärskultur 
i de olika länderna. Inte minst tycker vi oss se dem 
när vi jämför oss med varandra, vilket är ett sätt att 
bygga upp en nationell identitet. Genom att slå fast 
vilka ”dom andra” är mejslas den kontrasterande 
bilden av ”vi” fram, samtidigt som de laddar själva 
gränsen med betydelse. Det riskerar i sin tur att 
hejda företag från att röra sig över gränsen, eftersom 
det skapas en känsla av att det som finns på andra 
sidan är något väsensskilt annorlunda. 

Intervjupersonerna i denna studie talar betydligt 
oftare om skillnader i affärskultur än om vilka olika 
personlighetsdrag de tillskriver svenskar eller dans-
kar. Men det förekommer ändå en del beskrivningar 
av hur ”dom andra” är eller hur deras samhälle är 
uppbyggt. Exempelvis talar många danskar om det 
politiskt korrekta Sverige, medan några svenskar 
nämner att danskarna är mer avslappnade. I stort 
tycks dock den danska bilden av Sverige och svensk-
arna vara något mer positiv än vice versa, utifrån 
intervjuerna till denna studien där många danskar 
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företagare och kulturinstitutioner i båda länderna, 
samt med företrädare för rådgivnings- och före-
tagarorganisationer, lyfter många också fram de 
möjligheter som ges på andra sidan sundet.

Alla intervjupersoner har tänkt tanken att arbeta 
över sundet, och många ser det som ett sätt att 
utvidga sin närmarknad som ligger nära till hands. 

Alla tillfrågade upplever också att det är enkelt 
att ta sig mellan länderna, vare sig det sker över Öre-
sundsbron eller med färjan mellan Helsingör och 
Helsingborg. Många reser också mellan länderna 
ganska ofta, även om variationen är stor. 

I ett större perspektiv är Sverige dessutom Dan-
marks näst största handelspartner och Danmark är 
Sveriges fjärde största, enligt siffror från Danmarks 
Statistik och SCB. 

Det tycks med andra ord finnas en stark och 
allmän uppfattning om att Öresundsregionen ger 
stora möjligheter för näringslivet, något som många 

Danska och svenska företagare i Öresundsregionen ser stora möjligheter med att 
arbeta över sundet. Men de upplever också hinder som relaterar till uppfattning-
ar, upplevelser, vanor och känslor, som kan innebära att de avstår från att arbeta 
gränsöverskridande. I den här studien identifieras fyra mentala gränshinder i 
näringslivet mellan Danmark och Sverige: nationell gravitationskraft och känslan 
av ”vi och dom”, skillnader i affärskultur, att sociala nätverk mer sällan når över 
sundet och företagens upplevelse av en hög tröskel för att satsa i grannlandet. 

SLUTSATSER
Mentala gränshinder hejdar företagandet i Öre-
sundsregionen från att uppnå sin fulla potential
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– Mitt budskap är att det går väldigt bra att jobba i 
Sverige. Man vill gärna lyfta fram olikheter för att det 
är mer spännande att höra om, men det mesta fungerar 
väldigt likt, säger Søren Øllgaard, arkitekt och medäga-
re i den danska arkitektbyrån Henning Larsen.

Hans citat är talande för många företag i Öre-
sundsregionen, som omfattar den sydligaste delen av 
Sverige och den östligaste delen av Danmark. Det är 
en relativt tätbefolkad region med korta avstånd, där 
Köpenhamn som dansk huvudstad, men även de 
större skånska städerna, intresserar och attraherar fö-
retagare från båda länderna. Varje dag arbetspendlar 
15 000-20 000 människor över Öresundsbron och 
många företag, inte minst inom handel, arkitektur 
och fastighet, arbetar över gränsen.

Den här studiens syfte är att undersöka vilka 
mentala gränshinder som existerar mellan Danmark 
och Sverige, främst inom näringslivet i Öresundsre-
gionen. Men i de 30 djupintervjuer som gjorts med 

En tydlig skiljelinje går att se mellan de stora, 
små och medelstora företag som deltagit i denna 
studie. De stora företagen är något mer benägna 
att arbeta över sundet och upplever en lägre 
tröskel. Att större bolag ofta har mer resurser 
för att lägga tid och pengar på en satsning över 
Öresund kan lyftas fram som en orsak. Tidigare 
internationell erfarenhet kan vara en annan.  
Små företag saknar också oftare än stora och 
medelstora företag kontakter i grannlandet. 

BETYDELSEN AV  
FÖRETAGENS STORLEK
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Möjligen kan också den direkta kontakten mellan 
människor påverka vilken positiv eller negativ ladd-
ning som dessa bilder har. I Svenska institutets studie 
”Sverige i ett nytt ljus? Svenska institutet samman-
fattar bilden av Sverige 2015–2017” undersöks hur 
bland annat danskarnas syn på Sverige förändrats 
i och med flyktingkrisen. Svaren indikerar att de 
danskar som bott, studerat eller arbetat i Sverige har 
en mer positiv syn på landet än övriga.

För att stärka kontakterna över sundet lyfter flera 
företag fram att de skulle vilja se nätverksträffar där 
svenska och danska företagare fick möjlighet att mötas.

Upplevelsen av en hög tröskel
För många företagare känns en satsning i grannlan-
det mer avlägsen än att utvidga verksamheten i det 
egna landet. Flera faktorer samverkar till denna upp-
levelse av att tröskeln mot det andra landet är hög. 

Det handlar ganska ofta om att företagarna saknar 
kunskap om både regelverket och marknaden på 
andra sidan Öresund, och ibland även om att de 
upplever att det är svårt att beräkna vad en satsning i 
grannlandet skulle kosta. Kostnaderna kan dessutom 
tyckas vara mer konkreta än de vinster satsningen 
skulle kunna föra med sig, menar rådgivare till företag 
som funderar på att börja arbeta över gränsen. 

Många företagare menar också att de måste börja 
arbeta på ett annat sätt i det andra landet, vilket gör 
att steget blir större. Ibland upplever dock både före-
tagare och rådgivare att det finns en överdriven oro 
för de praktiska problem som skulle kunna uppstå.

Bland svenska företagare tycks det förekomma 
en viss rädsla för Danmark, som bland annat har att 
göra med uppfattningen om skillnader i affärskultur. 
Framför allt handlar det i det fallet om att svenska 
företag oroar sig för att överkörda av de skickliga 
danska förhandlarna, eller om att man hört att det 
tidigare gått dåligt för svenska företag i Danmark. 
Det kan även grunda sig i att man ser Köpenhamn 
som en större och mer internationell marknad där 
det krävs mer för att lyckas.

Som tidigare nämnts tycks det mentala avstån-
det, geografiskt sett, däremot inte vara så stort 
mellan de båda länderna. Samtliga av dem som 
intervjuats tycker att det är smidigt att ta sig till 
grannlandet, även om några kan se vissa problem 
med exempelvis tågförseningar och motorvägsköer. 
Man bör dock betänka att alla intervjupersoner har 
sitt kontor nära Öresund.

Hur hög tröskeln upplevs beror på flera olika 
saker, där storleken på företaget är den kanske 
viktigaste. Stora företag har oftare mer resurser att 
hantera de frågor som uppstår vid en satsning över 
sundet än små eller medelstora. 

Följden av den osäkerhet och otrygghet företa-
garna kan känna inför att ta steget in i grannlandet 
är att vissa väljer att utöka verksamheten i det egna 
landet i stället. Flera uppger också att de har fullt 
upp på hemmaplan, vilket gör att de inte hinner 
med någon satsning över gränsen. 

Dessa fyra mentala gränshinder relaterar till och går 
in i varandra på flera sätt. Den nationella gravitations-
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re, vilket ibland lett till att svenska företagare tvekat 
inför eller avstått från att ta steget in i Danmark. En 
återkommande uppfattning bland svenskarna är att ett 
avtal inte gäller eller respekteras i Danmark. Denna 
affärsskicklighet kopplas ibland samman med in-
ställningen att danskarna är mycket prismedvetna.

Vad gäller maktförhållanden på arbetsplatsen 
finns bland många, både svenskar och en del dans-
kar, en uppfattning om att danskar är mer hierar-
kiska än svenskar. Det finns dock också exempel 
på motsatsen, där vissa intervjupersoner uppfattar 
svenskar som mer hierarkiska än danskar. 

Skillnaderna i affärskultur är ibland något som 
intervjupersonerna uppger att de själva upplevt i 
mötet med den andra nationaliteten, men emellanåt 
enbart något som personerna har hört sägas. Mer 
direkt kopplade till egna erfarenheter är möjligen 
utsagorna om skillnader i exempelvis arbetstid och 
lunchvanor, som intervjupersonerna i de fallen blivit 
varse när de arbetat med personer från grannlandet.

Vissa företag uppger som sagt att de på grund av 
skillnaderna i affärskultur avstått från att ge sig in 
i det andra landet, eller testat för att sedan dra sig 
tillbaka. Andra menar att de kunnat anpassa sig, ex-
empelvis genom att anställa personer från det andra 
landet, eller att det löst sig i och med att de arbetar i 
två parallella bolag i de båda länderna. 

Sociala nätverk når mer sällan över sundet
Majoriteten av de svenskar och danskar som inter-
vjuats är bekanta med någon eller några av den andra 
nationaliteten genom jobbet, men få har nära vänner 
eller släkt på andra sidan sundet. Det skulle kunna 
innebära att färre av de affärsmöjligheter som uppstår 
genom tillfälligheter, grundade i det nätverk företaga-
ren befinner sig i, leder till nya satsningar över sundet, 
särskilt för mindre och medelstora företag.

Genom sociala nätverk förs också historier om hur 
det är att arbeta i grannlandet vidare. Bland annat 
berättar en person inom den skånska byggbranschen 
att andra hantverkare som åkte över till Danmark på 
90-talet vittnat om att de råkade illa ut, något som 
intervjupersonen ser som avskräckande. 

Om de sociala nätverken sällan når över sundet 
kan det också innebära att företagarna upplever 
ett större avstånd gentemot det andra landet då de 
främst – på gott och ont – hör de egna landsmännens 
historier. I kombination med att ganska få tar del av 
vad som händer i grannlandet genom nyhetsrappor-
teringen kan bilden av ”dom andra” lättare spridas 
utan att den med nödvändighet har så stor förankring 
i den nutida verkligheten. 

exempelvis lyfter fram naturromantik och det 
melodiska svenska språket. Svenskarna talar i stället 
oftare om den danska affärskulturen, som de inte 
sällan beskriver i mer negativa ordalag.

Skillnader i affärskultur
I intervjuerna framträder några tydliga uppfattning-
ar om skillnader i affärskultur mellan Sverige och 
Danmark. Dels handlar det om tempot i beslutsfat-
tandet, där svenskar upplevs ta längre tid på sig och 
söka konsensus i större utsträckning än danskarna. 
Dels att danskar upplevs kommunicera rakare och 
mer direkt än svenskarna.

Bland de svenska intervjupersonerna – och emellan-
åt även de danska – finns också en återkommande bild 
av danskarna som skickliga affärsmän och förhandla-
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Gatuliv i Hillerød.

Denna studie mellan Danmark och Sverige 
omfattar 25 djupintervjuer med företagare och 
kulturinstitutioner inom en rad olika bran-
scher, och underlaget för att dra slutsatser 
om respektive bransch är därför inte så stort. 

Utifrån de intervjuer som gjorts tycks företag 
som arbetar med handel, life science, fast-
ighet och arkitektur exempelvis arbeta mer 
frekvent över sundet än hantverkare, och de 
sistnämnda saknar också i hög utsträckning 
nätverk över sundet. 

Man kan möjligen också se att de intervju-
ade inom kulturbranschen mer sällan ser 
skillnader i affärskultur, och i så fall oftare 
nämner sådana som har att göra med faktiska 
förhållanden, som exempelvis arbetstid.

Ytterligare fyra intervjuer har gjorts med 
företrädare för rådgivar- och företagarorga-
nisationer, som har en bredare utblick. Enligt 
Jenny Citré, företagsrådgivare på Øresunddi-
rekt, är webbhandel en bransch där många 
svenska och danska företag i regionen arbetar 
över gränsen. Hon ser också ett intresse för 
att arbeta över Öresund inom street food, 
raw food och hållbarhet. Mikaela Sundberg 
på Business Sweden menar att hälsa och 
sjukvård är ett område där svenska företag 
gärna arbetar i hela Norden. Hon ser också 
att svenska företag inom mode och handel 
söker sig till Danmark. 

SKILLNADER MELLAN  
BRANSCHER
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exempel på att kontakter i grannlandet gett nya 
uppdrag.  

Skillnader mellan svenska och danska  
intervjupersoner
De flesta skillnader mellan svenska och danska 
intervjupersoner handlar om hur de uttrycker sig 
kring affärskultur och bilden av ”dom andra”. Den 
negativa laddning i berättelserna om ”dom andra” 
som tidigare nämnts återfinns betydligt oftare hos 
svenskar än hos danskar, inte minst när det gäller 
affärskultur. De danska intervjupersonerna lyfter i 
stället ganska ofta fram den svenska moralen och 
ibland även politiska korrektheten, men uttryck-
er sig i intervjuerna ganska försiktigt kring detta. 
Bland danskarna i studien finns också flera som 
romantiserar Sverige och det svenska. Det går också 
att urskilja en skillnad i att de danska intervjuper-
sonerna i något högre grad pratar mer allmänt om 
svenskarnas samhälle, medan de svenska intervjuper-
sonerna oftare talar om den danska affärskulturen. 
Det är också svenskar i analysen som känner en oro 
eller rädsla för att ta företaget över gränsen på grund 
av vad de hört om svårigheterna att möta danskarna 
i exempelvis förhandlingar. Intervjupersoner på båda 
sidor gränsen upplever dock emellanåt att tröskeln 
är hög på grund av att de saknar information om 
regler, marknaden och kostnader.

Det tycks också vara vanligare bland de danska 
intervjupersonerna att uppleva att svenskar inte 
förstår dem språkmässigt – ofta med kommentaren 

kraften som bland annat innebär att nyheter sällan 
rör sig över gränserna minskar kunskaperna om det 
andra landets regelverk och marknad, och kan därför 
bidra till upplevelsen av en hög tröskel. Det gör även 
den avsaknad av starka sociala nätverk över Öre-
sund som indikeras av intervjuerna. Den nationella 
gravitationskraften som bidrar till att olika vanor och 
traditioner uppstår på ömse sidor sundet kan också 
leda till skillnader i affärskultur, samt att bilden av ”vi 
och dom” byggs upp. Båda dessa fenomen, som är 
starkt relaterade till varandra, bidrar till att förstärka 
känslan av en gräns mellan länderna och kan även, 
som tidigare nämnts, skapa en osäkerhet eller rädsla 
inför att ge sig in i det andra landet. 

Att företag väljer bort att arbeta över gränsen 
innebär i sin tur också att de sociala nätverken över 
Öresund försvagas.

Samtidigt finns som sagt även många krafter som 
verkar i motsatt riktning och bidrar till att företag 
faktiskt arbetar gränsöverskridande mellan Danmark 
och Sverige. Utöver att många företagare upplever att 
det finns stora möjligheter över gränsen genom att 
utöka närmarknaden i en storstadsregion, finns det 
också de som menar att det finns fördelar i att kunna 
utnyttja skillnader i regelverk och affärskultur. 

Den geografiska närheten ses av många som en 
fördel, liksom att kultur och språk är förhållandevis 
lika. Det upplever inte minst företag som arbetar på 
fler marknader utanför Norden. 

Även om de sociala nätverken långt ifrån är lika 
starka över Öresund som inom länderna finns ändå 
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att det handlar om svenskar som bor längre norrut i 
Sverige än Skåne – än vice versa. 

En jämförelse med mentala gränshinder 
mellan Norge och Sverige
Under 2017 genomförde Øresundsinstituttet på 
uppdrag av det norsk-svenska interregprojektet 
Gränsmöjligheter en studie av mentala gränshin-
der mellan Norge och Sverige. Analysen ”Mentala 
gränshinder. En studie av hur norska och svenska 
företagare erfar och uppfattar arbete över gränsen”, 
som presenterades i början av 2018, är förlagan 
till denna studie om mentala gränshinder mellan 
Danmark och Sverige. Den norsk-svenska studien 
omfattade 50 företagsintervjuer, jämfört med 24 i 
den dansk-svenska analysen.

Det går att se många likheter mellan de båda 
studierna, men också vissa skillnader i vad intervju-
personerna lyfter fram:

• Språkförståelsen är sämre mellan Danmark och 
Sverige än mellan Norge och Sverige. Samtidigt 
upplever intervjupersonerna i Öresundsregionen 
inte språket som något stort problem. 

• I förhållande till bilden av ”dom andra” ligger fokus 
i Öresundsregionen starkt på berättelser om affärskul-
tur och inte lika mycket på beskrivningar av hur de 
andra är som personer. Detta gäller särskilt starkt i 
riktning från Sverige till Danmark. Det är en skillnad 
mot den norsk-svenska studien, där både affärskultur 
och mer personliga egenskaper framkom i ungefär 
lika hög grad i berättelserna om ”dom andra”.

• En likhet mellan de båda studierna är att det i 
båda fallen förekommer motsatta uppfattningar om 
i vilket land som hierarkierna på arbetsplatserna är 
starkast. Mellan Norge och Sverige är det vanligast att 
intervjupersonerna anser att Sverige är mest hierar-
kiskt och mellan Sverige och Danmark anser flest 
att Danmark är mest hierarkiskt. Men det förekom-
mer alltså också uppfattningen bland danskar att 
Sverige är mest hierarkiskt och bland svenskar i den 
norsk-svenska studien att Norge är det. Möjligen kan 
det ha att göra med vad som tolkas in i begreppet 
hierarki och att intervjupersonerna därmed värderar 
olika företeelser som mer eller mindre hierarkiska.

• En annan likhet är att både danskar och norrmän 
lyfter fram att beslutsprocesserna i Sverige är lång-
samma, både inom företag och ibland beroende på 
den svenska lagstiftningen.

• En tydlig skillnad mellan de båda studierna 
är däremot att det i den svensk-danska studien 
förekommer betydligt oftare negativa uppfattningar 
om danskar än vad som kunde ses på något håll 
mellan de norska och svenska företagarna. Även om 
det naturligtvis också finns positiva åsikter om den 
andra nationaliteten även i Öresundsregionen tycks 
historien om danskars skicklighet – och opålitlig-
het – i affärer vara mycket spridd bland de svenska 
intervjupersonerna. Det har också gett upphov till 
uppgifter om oro eller rädsla för att arbeta över 
gränsen, som inte tycktes förekomma på samma sätt 
mellan Norge och Sverige. 

• De sociala nätverken över gränsen mellan Norge 
och Sverige tycks vara betydligt starkare än mellan 
Danmark och Sverige. Kontakterna över Öresund 
handlar utifrån den här studien oftare om affärs-
bekanta, medan de sociala nätverken över den 
norsk-svenska gränsen oftare tycktes inbegripa släkt 
och vänner. 

• Mellan Norge och Sverige var de praktiska gräns-
hindren mer närvarande i funderingarna kring att 
arbeta över gränsen, än vad de tycks vara utifrån 
intervjuerna i Öresundsregionen.

• Gränsernas karaktär skiljer sig ganska mycket 
mellan Norge-Sverige och Sverige-Danmark, liksom 
urvalet av intervjupersoner. I den föreliggande 
dansk-svenska studien har intervjupersonerna 
befunnit sig nära gränsen, vilket troligen påverkat 
att färre svenskar och danskar ser det geografiska av-
ståndet som ett problem. Inte heller finns det någon 
intervjuperson mellan Danmark och Sverige som 
uppger att de inte tänkt tanken eller ser varför de 
skulle vilja arbeta över gränsen, något som förekom 
i den förra studien där intervjupersonernas avstånd 
till gränsen emellanåt var betydligt längre. Att det i 
Öresundsregionen finns stora städer på båda sidor 
gränsen, medan den norsk-svenska gränsen mesta-
dels går genom glesbygd spelar troligen också in.

• Den längre gränsen mellan Norge och Sverige gav 
också upphov till större geografiska variationer i hur 
starka de mentala gränshindren tycktes vara. I studien 
mellan Danmark och Sverige, som även omfattar be-
tydligt färre intervjuer, märks inga direkta skillnader 
mellan företagen beroende på vilken del av regionen 
de befinner sig i. Längst i norr mellan Norge och 
Sverige, i regionen kring norska Narvik och svenska 
Kiruna, tycktes dock närheten större och de mentala 
gränshindren svagare, enligt intervjuerna.
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erfarenhet – intervjuerna visar att synen på att 
arbeta över Öresund skiljer sig åt mellan före-
tagen vilket kan kräva riktad information.

* Aktiv informationskampanj – att göra det 
ytterligare synligt var informationen om att göra 
affärer, etablera sig eller rekrytera över sundet 
finns. Flera intervjupersoner uppger att de inte 
vet var de kan vända sig för information. 

* Se branschmedia som en kanal för att nå fler 
– få intervjupersoner uppger i rapporten att de 
följer den löpande nyhetsrapporteringen i det 
andra landet, men en rad har uppgett att de 
följer branschmedia på andra sidan sundet. 

* Informera om mentala gränshinder – an-
vända de uppfattningar som anges i rapporten 

som utgångspunkt för informationsmaterial till 
företagen.

* Undersöka mentala gränshinder vidare 
– ett möjligt nästa steg skulle kunna vara att 
undersöka specifika branscher mer utförligt 
och se hur uppfattningarna om aktiviteter över 
sundet ser ut där.

Främja nätverkande

Flera intervjupersoner uppger att personliga 
nätverk har påverkat deras aktiviteter över 
sundet. Det kan skapa affärsmöjligheter och 
upplevas enklare att ta steget över gränsen om 
man känner någon aktör på den nya mark-
naden. Analysen visar att få av intervjuperso-
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Utifrån de 30 intervjuer som har gjorts till denna rapport samt de menta-
la gränshinder, attraktionskrafter och beteendemönster som har iden-
tifierats har nedanstående rekommendationer sammanställts för hur 
företagandet över den svensk-danska gränsen längs Öresund skulle kun-
na öka. Vissa av rekommendationerna riktar sig direkt till företag som är 
intresserade av att utöka sin aktivitet över sundet och andra till aktörer 
som arbetar med att sprida information eller rådgivning till företagen. 

Mer information

Brist på kunskap eller information uppges av 
flera företag i denna rapport som anledning 
till att de inte arbetar över sundet idag och att 
större kunskap om marknaden i det andra lan-
det hade kunnat få dem att ta steget över. Flera 
intervjupersoner framhåller även att företag som 
är intresserade av att ha aktivitet över sundet 
bör göra sin ”hemläxa” först. Det kan bland an-
nat vara att ta fram en lokal strategi för den nya 
marknaden, anpassa sitt budskap samt lära sig 
hur man skriver avtal och förhandlar. Grund-
tanken är att ha respekt för att man befinner 
sig på en ny marknad när man utökar verk-
samheten över sundet. Det kan kännas som ett 
stort steg att etablera sig utomlands, och även 
om det andra ibland är närmare geografiskt 
över sundet kan det känns som ett större steg 
än att expandera inom det egna landet till en 
ort som avståndsmässigt ligger längre bort. Då 
är information en viktig faktor för att företagen 
ska våga satsa över sundet. 

En första insats skulle kunna vara att skapa en 
samlad överblick över de löpande insatser som 
redan finns och görs. En slags kartläggning 
över den information, de mötesplatser och den 
kunskap som finns om näringslivet på båda 
sidor sundet. Utöver det politiska samarbetet 
finns information bland annat hos aktörer-

na Øresunddirekt, som är uppdragsivare till 
den här rapporten och bland annat erbjuder 
företagsrådgivning, Øresundsinstituttet, som är 
ett dansk-svenskt kunskapscentrum som utfört 
denna rapport, föreningen Øresunds advokater, 
och nätverksorganisationen Medicon Valley 
Alliance. 

Förslag:

* Mer information till företag i form av case 
– utökad och mer synlig information till före-
tag om hur det fungerar att jobba över sundet. 
Nyttan är kanske allra störst hos små företag 
som inte har så stort nätverk eller resurser att 
ta in rådgivningshjälp. En rekommendation 
som framkommit i intervjuerna är att använda 
så kallade case-stories, men det behöver inte 
bara vara framgångshistorier utan kan också 
finnas lärdomar i exempel där satsningen inte 
enbart varit lyckad.

* Ta in hjälp för att bygga kunskap, t.ex. av 
revisor och advokat – flera intervjupersoner 
tar upp hjälp utifrån, från t.ex. revisor eller 
advokat, som ett bidrag i den bedömning som 
företaget behöver göra inför en affär, etablering 
eller rekrytering över sundet.

* Anpassad information utifrån företags-
storlek, bransch och tidigare internationell 
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Det finns även mer praktiska faktorer som kan 
påverka bilden man har av den andra sidan 
gränsen samt gränsen i sig. Det kan hand-
la om hur hur prioriterat man upplever att 
samarbetet över sundet är inom politiken, hur 
lätt det är att röra sig i regionen eller formella 
gränshinder som kan påverka uppfattningen 
om hur lätt eller svårt det är att etablera en 
aktivitet över sundet. Några exempel som tas 
upp i intervjuerna till denna rapport är: 

* Politiskt samarbete – i intervjuer efterfrå-
gas mer och tydligare mandat i det politiska 
samarbetet inom Norden, men även mellan 
orter i Öresundsregionen och gärna mellan fler 
kommuner än bara Malmö-Köpenhamn. Att 

samarbetet över sundet prioriteras på politisk 
nivå kan inspirera även företagare.

* Formella gränshinder – det tas upp i intervju-
er att det finns flera formella gränshinder som 
skulle förenkla för företagare att arbeta över 
sundet om man kom fram till en gemensam 
lösning mellan länderna. 

* Gränskontroller – flera intervjupersoner ser 
det som oproblematiskt att transportera sig 
över sundet, men uppger samtidigt att det som 
synliggör gränsen är gränskontroller. Någon 
intervjuperson ser gränskontrollerna  som ett 
steg tillbaka i integrationen.

FLER FAKTORER SOM PÅVERKAR BILDEN AV GRÄNSEN

nerna har vad som kan betraktas som ett stort 
nätverk över sundet, vilket kan göra att företa-
gandet över sundet är lägre än det hade kunnat 
vara. En persons sociala nätverk, hur ofta man 
besöker den andra sidan sundet samt om man 
har haft något utbyte eller kontakt över sundet 
under sin studietid är också faktorer som kan 
förväntas påverka hur man ser på möjligheter-
na på andra sidan gränsen senare i sitt arbetsliv.

Förslag:

* Fler forum för att mötas – fysiska nätverk-
sträffar på båda sidor sundet föreslås för att 
skapa fler arenor för företagare att mötas och 
utbyta erfarenheter samt etablera kontakt för 
möjliga samarbeten.

* Fler företagsnätverk över sundet – mindre 
företag har inte alltid resurser att ta in hjälp för 
att få tillgång till den information som krävs 
för en etablering på andra sidan sundet. Då 
skulle företagsnätverk med workshops kunna 
ge sådan information, exempelvis inom juri-
dik. Förslag finns även på att göra nätverken 
praktiskt inriktade med utgångspunkt i frågan: 
hur gjorde du när du flyttade ditt företag? 
Företagen kan då hjälpa och guida samt agera 
bollplank för varandra.

* Koppla ihop branschorganisationer över 
sundet – ett ökat samarbete mellan organisa-
tioner på båda sidor sundet, som t.ex. Dansk 
Erhverv, Dansk Industri, Sydsvenska Industri- 
och Handelskammaren och Svenskt Näringsliv, 
föreslås av intervjupersoner även kunna stimu-
lera företagens agerande över sundet.

* Fler informationsinsatser och nätverks-
träffar genom branschorganisationerna – de 
föreslås som samarbetsaktörer för att genomfö-
ra sådana aktiviteter och därmed kunna nå fler 
företag, bl.a. inom en specifik bransch.

* Fler skolutbyten över gränsen – föreslås 
både på grundskolenivå och för utbildningar 

på högre nivå som ett sätt att skapa sociala nät-
verk från grunden. En intervjuperson går ännu 
ett steg och diskuterar gemensam högskoleut-
bildning inom t.ex. en bransch. 

Öka företagens gränsöver-
skridande tänkande
Många av företagen som intervjuats till denna 
analys arbetar redan över gränsen på ett eller 
annat sätt. Oavsett om man redan har aktivitet 
över sundet eller inte är nedanstående förslag 
exempel på hur företag kan öka det gränsöver-
skridande tänkandet ännu mer. 

Förslag:

* Ta in en styrelseledamot från andra sidan 
sundet – i intervjuer till rapporten nämns det 
som en möjlighet att ta in en styrelseledamot 
från andra sidan sundet som ett led i att få in-
blick i marknaden samt tips och råd om olika 
förhållanden i det andra landet. 
 
* Rekrytera personal från andra sidan sun-
det – flera intervjupersoner framhåller att det 
kan ge värdefull input att ha lokal kompetens 
anställd t.ex. inom försäljning eller i annan 
form av kund- och servicekontakt. Det uppges 
även kunna ge utökad marknadskännedom, 
kulturell förståelse, nätverksmöjligheter samt 
marknads- och språkförståelse. 

* Matcha företag mellan länderna – det ges i 
intervjuer förslag om en slags kontaktförmed-
ling för företag som exempelvis letar samar-
betspartner, leverantörer eller personal på andra 
sidan gränsen. Det kan förslagsvis vara nätverks-
träffar inriktade särskilt mot företagsmatchning, 
en databas där företag kan registrera sig eller 
ytterligare information om de organisationer 
som erbjuder sådan förmedling idag.

Fotnot: Rekommendationerna presenteras utan rangordning.
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ARKITEKTUPPDRAG OCH FASTIGHETS-
KÖP – TVÅ AKTIVITETER ÖVER ÖRESUND 
INOM SAMMA BRANSCH
Malmö Live, Studio, Swedbank Stadion och Niagara är exempel på byggnader 
i Malmö som har ritats av danska arkitekter, som under en längre tid varit po-
pulära utomlands – däribland i Sverige. Det har även lett till vissa kontorseta-
bleringar på andra sidan sundet. En annan tendens inom fastighetsbranschen 
är flera svenska fastighetsbolags intresse av att satsa i Danmark. Under de 
senaste tre åren har aktiviteten tilltagit och bolagen har investerat för cirka 
50 miljarder kronor i grannlandet. På de följande sidorna ser vi närmare på 
fastighetsbranschen och två arkitektbyråer som båda arbetar över gränsen.

Inom fastighetsbranschen finns det rörelser 
över sundet när det gäller arkitektuppdrag. 
Under en rad år har danska arkitekter fått upp-
drag i Sverige samtidigt som flera byråer har 
etablerat kontor och i vissa fall även förvärvat 
eller slagit sig samman med svenska bolag. Det 
finns exempel från Kiruna i norr till Malmö i 
söder. Däremot har det under samma period 
inte varit lika vanligt att svenska arkitektbyråer 
fått uppdrag i Danmark. 

I denna rapport har 
vi valt att djupinter-
vjua företrädare för två 
arkitektbyråer som har 
uppdrag på andra sidan 
sundet. Det rör bland 
annat Henning Larsen 
Architects som tidigt var 
aktiva i Sverige genom 
att rita tillbyggnaden av Malmö stadsbibliotek 
i slutet av 1990-talet. Arkitektbyrån Krook & 
Tjäder är ett av de exempel som gått den andra 
vägen – från Sverige till Danmark – och som just 
nu har två aktuella hotellprojekt i Köpenhamn, 
ett vid Kastrup och ett nära huvudbangården.

Under de senaste åren har det alltså blivit 
vanligare att svenska fastighetsbolag investerar på 
andra sidan sundet. Siffror som sammanställts 
av Øresundsinstituttet visar att 2017 var ett 
rekordår när det gäller transaktionsvolymen, hur 

många kronor som de svenska aktörerna köpte 
fastigheter för. 2018 hamnade volymen på en 
lägre nivå, 14 miljarder svenska kronor, jämfört 
med siffran för 2017 som var 24 miljarder kro-
nor. I förhållande till åren dessförinnan är dock 
investeringsvolymen fortsatt hög. 

De svenska fastighetsaktörerna har bland 
annat sett en fördel i den geografiska närheten 
till den danska marknaden och därmed en 
möjlighet att expandera. Øresundsinstituttet 

har i två rapporter iden-
tifierat sju större svens-
ka fastighetsaktörer som 
är aktiva i Danmark 
och satsar på längre 
sikt, samt en rad bolag 
som innehar ett mindre 
bestånd eller har en 
annan investerings-

horisont. I intervjuer med aktörerna framgår 
att de flesta har gjort ett förarbete för att lära 
känna marknaden. Deras reflektion är att det 
finns skillnader mellan marknaderna, men att 
de inte ser det som några problem utan snarare 
som något man bör vara medveten om och för-
hålla sig till. De flesta av aktörerna lägger stor 
vikt vid att ha tillgång till lokal kompetens i 
Danmark för att förstå lagar, regler och praxis. 
Några av aktörerna betonar att de ser det som 
två skilda marknader med olika affärskultur.

De svenska fastighets-
aktörerna har bland 
annat sett en fördel i den 
geografiska närheten till 
den danska marknaden.

STORSLAGNA PROJEKTMÖJLIGHETER 
LOCKAR DANSKA ARKITEKTERNA  
HENNING LARSEN TILL SVERIGE 
Masterplans som förändrar städer, möjligheten till fler och större projekt 
i Sverige och en god förståelse av skillnaderna i dansk och svensk kultur 
har gjort att Henning Larsen idag är väletablerade på den svenska arki-
tektmarknaden. – Vi bygger i Sverige eftersom man kan göra fantastiska 
projekt där, säger Søren Øllgaard, partner och arkitekt.

Henning Larsens svenska resa började i Malmö 
1997 då stadens nya stadsbibliotek invigdes, 
men redan 1961 vann grundaren Henning 
Larsen sin första svenska arkitekttävling – byg-
get genomfördes dock aldrig. Stadsbiblioteket 
i Malmö fick namnet Ljusets kalender och de 
stora glasväggarna som omger biblioteket är 
välbekanta för många Malmöbor. Projektet 
togs gott emot och tilldelades samma år det 
prestigefyllda svenska arkitektpriset Kasper 
Salin-priset. Sedan dess har Henning Larsen 

genomfört åtskilliga projekt i Sverige – de allra 
flesta efter år 2010. 

Søren Øllgaard är arkitekt och en av delägarna 
i arkitektbyrån och jobbar med tävlingar, kon-
cept- och projektutveckling i främst Sverige och 
Frankrike. Han gjorde sitt första jobb i Sverige 
då kontorshusen Klipporna byggdes i Hyllie i 
Malmö. Efter det har Henning Larsen Architects 
ritat bland annat Ystad Arena samt Umeå Konst-
campus och Arkitektskola och för tillfället arbetar 
de med Göteborgs nya landmärke City Gate och 
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Henning Larsen har ritat det nya stadshuset i Kiruna, efter nu invigts i samband med 
att staden flyttas på grund av gruvorna. Här en modell av byggnaden.
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Uppsala stadshus. Nyligen har arkitektbyrån in-
vigt Kirunas nya stadshus som står klart i det som 
ska bli det nya Kiruna då hela staden flyttas på 
grund av gruvorna. Han lyfter fram de storslagna 
möjligheterna som den främsta orsaken till varför 
Henning Larsen riktat sig mot Sverige. 

– De senaste två åren har vi jobbat myck-
et med masterplans i Sverige. Det som är 
spännande med det är att man skapar en 
stadskänsla då man får möjlighet att rita en 
del av en stad istället för ett enskilt hus. Det är 
mer avgörande, det är det som gör att man kan 
förändra och påverka hela bilden, säger han 
och syftar på företagets primära mål att uppnå 
”hållbarhet” och ”välmående” med alla sina 
projekt. Två av dessa masterplans finns i Göte-

borg och företaget har nyligen även vunnit en 
tävling om att genomföra en masterplan i Täby 
utanför Stockholm. 

För att uppnå lokalkännedom i arbetet med 
de svenska projekten samarbetar Henning 
Larsen ofta med lokala arkitektbyråer. 

– När man är på en ny marknad är det en 
fördel att teama upp med lokala bolag, som 
känner folk, kan ta diskussioner och säkra när-
hetsprincipen, säger Søren Øllgaard. 

De omkring 15-20 svenskar som jobbar på 
Henning Larsens kontor i Köpenhamn används 
också flitigt i de svenska projekten. Deras för-
ståelse för svenska system, lagar och inte minst 
språket bidrar till att öka kvaliteten på hela 
projektet, säger Søren Øllgaard. 

FAKTA: HENNING LARSEN ARCHITECTS
Verksamhet: Arkitektur
Antal anställda: 200 i Köpenhamn, 300 globalt 
Ort(er): Kontor i Köpenhamn, München, Hong-
kong och New York 
Arbetar över gränsen: Ja 
Intervjuperson: Søren Øllgaard, Partner, Design 
Director & Architect MAA

Men att förankra projekten lokalt genom 
samarbeten eller medarbetare är inte unikt för 
arbetet i Sverige. 

– Det gäller i hela världen egentligen efter-
som vi ju bygger i det lokala där människor 
har relationer till saker, säger han.

Søren Øllgaards långa erfarenhet av att 
jobba på båda sidor om Öresund har gett 
honom en god förståelse av både likheter och 
skillnader mellan Sverige och Danmark. Rent 
arkitekturmässigt har Sverige och Danmark 
traditionellt sett haft olika arbetssätt.

– Den svenska industrikulturen betyder 
för arkitekturen att väldigt många byggen tar 
utgångspunkt i tekniken, i Danmark har vi en 
tradition av att utgångspunkten är mer konstnär-
lig. I Danmark ritar arkitekten allt, i Sverige har 
det länge varit så att arkitekter är med i början, 
men sen tar en entreprenör över. Det är en super-
stor skillnad, och så är det 
fortfarande. Men det har 
blivit bättre och mer likt. 
Man har insett att det är 
mer spännande att få allt 
designat. 

Henning Larsen 
strävar efter att rita hela 
projekt även i Sverige, 
och anser att det innebär 
en osäkerhet om en entreprenör eller en så 
kallad handläggande arkitekt tar över – då blir 
de mer som en konsult och beslut kan ändras i 
efterhand.  

Även affärskulturen kan skilja sig åt över 
sundet, vilket Søren Øllgaard inte ser som ett 
problem utan som något naturligt när man 
arbetar i ett annat land.  

– Vi är mer direkta i Danmark. I Sverige 
kan det vara svårt att veta var man är i syste-
met ibland. Man ska förstå den svenska kultu-
ren på så sätt att saker tar tid, man ska känna 
in och inte vara för pushig. Det som sker på 
möten är inte bestämt, så man måste vara 
uppmärksam och snacka med folk en gång till 
– men det gäller ju överallt, säger han.

Ytterligare en skillnad mellan den danska och 
svenska fastighetsbranschen är tillgängligheten 

och nätverken. Han 
upplever det som 
lättare att komma i 
kontakt med personer 
och ta reda på saker i 
Sverige än i Danmark 
och att svenskarna 
gärna och mycket 
deltar på konferenser 
och andra mötesplat-
ser – något det inte 
finns tid för i samma 

omfattning i Köpenhamn. 
– Men mitt slutgiltiga budskap är att det 

går väldigt bra att jobba i Sverige. Man vill 
gärna lyfta fram olikheter för att det är mer 
spännande att höra om, men det mesta funge-
rar väldigt likt, avslutar han. 

Att arbeta i Sverige är också betydelsefullt 
för Henning Larsen när 
bolaget marknadsför sig 
utanför Skandinaviens 
gränser. Nyligen öpp-
nade bolaget sitt första 
USA-kontor i New York, 
där Henning Larsen drar 
nytta av att lyfta fram 
sitt skandinaviska arv. 

– När vi är utom-
lands, i exempelvis USA, så säger vi inte att vi 
kommer från Danmark utan från Skandinavien 
för då kan vi också ta Sverige med, för Sverige 
är mer nordiskt än vad vi är. Tänk en sjö med is 
på, en gran, ett litet hus.

– Ta till exempel projekten i Umeå – det är 
trähus som är supersvenska och det älskar folk 
när man kommer ut i världen. 
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Henning Larsens första projekt i Sverige, 1997, var tillbyggnaden till stadsbiblioteket i Malmö, som kom att kallas 
”Ljusets kalender”.

”Man ska förstå den 
svenska kulturen på så 
sätt att saker tar tid, 
man ska känna in och 
inte vara för pushig.”

Søren Øllgaard
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Medan många danska arkitektbolag gett 
sig in på den svenska marknaden är Krook & 
Tjäder i princip ensamma som svenskt bolag 
på den danska marknaden.

– Jag tror inte att man vågar. Svenska 
företag ser nog onödigt mycket hinder med 
Danmark, men det är lättare än man tror, säger 
Tobias Magnesjö.

Ytterligare en aspekt tror han är de danska 
arkitekternas goda rykte, som kan få svenska 
arkitekter att tveka inför att ge sig in på den 
danska marknaden.

– Det finns en överdriven respekt för arkitek-
terna i Köpenhamn, men jag hävdar att svenska 
arkitekter är lika duktiga. Danskarna har lyckats 
marknadsföra sin arkitektur och design, med 
Henning Larsen, BIG, 3XN med flera, men det 
kan lika gärna vara vi som är på andra sidan och 
jobbar, säger Tobias Magnesjö.

Lars Gunnarsson fyller i: 
– Vi uppmanar alla svenska arkitektkontor 

att ge sig utanför Sverige och prova lyckan. Sve-
riges arkitektur och design står sig väl interna-
tionellt och kanske kan de svenska arkitekterna 
komma längre med sina projekt utanför det 
egna landets gränser.

Krook & Tjäder har inte låtit sig avskräckas 
av att de inte känner till danska lagar och regler, 
utan har löst det genom att ta hjälp av den danska 
arkitektbyrån Kullegaard. Däremot har de stött på 
en del andra praktiska problem, exempelvis kring 
försäkringar, där de önskar att det funnits en 
gränsöverskridande, skandinavisk lösning.

Som svenskt företag i Danmark upplever de 
att de tagits emot positivt och att danskarna har 
en internationellt välkomnande inställning. 

– Bland danskarna finns en öppenhet inför 
att jobba med alla nationaliteter. Det finns ingen 
protektionism som många säger att det gör. På 
flygplatsen har de välkomnat oss med öppna 
armar, säger Tobias Magnesjö.

Några större kulturella skillnader säger de 
sig inte heller ha upplevt, även om de lyfter 
fram att det finns olikheter kring bland annat 
beslutsprocesser. 

– Affärskulturen i Danmark är mer som Euro-
pa: man är tydligare, det är större belopp i omlopp 
i Köpenhamn, det finns mer prestige i projekten 

och det driver fram tydlighet. Danskar är duktiga 
på att förbereda sig och komma förberedda till 
möten. Efteråt vill svenskar hem och prata om sa-
kerna, medan danskar tar beslut och sedan ändrar 
de på det efterhand, säger Tobias Magnesjö.

Såväl för honom som för Lars Gunnarsson 
har Danmark legat relativt nära i tanken, redan 
innan de fick de stora hotelluppdragen i Köpen-
hamn. Under arkitektutbildningen vid Lunds 
universitet gjordes studiebesök i Danmark och 
Lars Gunnarsson studerade också en termin på 
den danska arkitektutbildningen på Kunstaka-
demiet i Köpenhamn. 

– Jag har även jobbat i Danmark. Då satt 
jag på ett kontor i Köpenhamn och gjorde ett 
projekt kring badhuset i Ystad. Så det här är 
inte det första dansk-projektet, säger han.

Båda känner danskar som de umgås med pri-
vat. Dessutom arbetar de aktivt med att hålla sig 
á jour med danska marknaden och att skaffa sig 
professionella kontakter, genom att exempelvis 
delta i konferenser och gå på nätverksmöten. 

– Vi deltar i nätverk, som Byens netværk, 
och går på hotellkonferenser och fastighets-
marknadskonferenser där vi varit med ett antal 
gånger. Där får vi analyser av hur marknaden 
ser ut, hur mycket bostäder och hotellrum som 
kommer att byggas. Du måste också etablera dig 
själv genom nätverksträffar, annars får du inga 
uppdrag, säger Lars Gunnarsson.

Framöver är målet att Krook & Tjäder ska få 
fler uppdrag i Danmark, men Köpenhamn ses 
ändå som en bimarknad för Malmökontoret. 

– Vi har inte haft som mål att etablera oss i 
Danmark. Huvudmarknaden är här hemma, i 
Malmö och Skåne. Men det är en stor marknads-
del, som vi vill bevara, säger Lars Gunnarsson.

FAKTA: KROOK & TJÄDER
Verksamhet: Arkitektur, inom allt från ren arkitek-
tur till stadsbyggnad, landskap, produktdesign och 
inredning
Antal anställda: 34 på Malmökontoret, 250 i hela Sverige
Ort(er): Malmö, Kristianstad, Halmstad, Göteborg, 
Borås, Stockholm, Uppsala, Östersund och Oslo
Arbetar över gränsen: Ja, med två stora projekt
Intervjupersoner: Tobias Magnesjö, kontorschef i 
Malmö, samt Lars Gunnarsson, arkitekt

KROOK & TJÄDER SÖKER AKTIVT  
KUNSKAP OCH NÄTVERK I DANMARK
Två riktiga prestigeprojekt har blivit de första stora uppdragen i Köpenhamn 
för den svenska arkitektbyrån Krook & Tjäder. De anser inte att det är mer 
att sätta sig in i för att arbeta i Danmark än i Sverige, även om de tar hjälp av 
en dansk arkitektbyrå för att få rätt på alla detaljer i lagstiftningen. Men få 
svenska konkurrenter gör dem sällskap på andra sidan sundet.
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Redan för åtta-nio år sedan började arkitekter-
na på Krook & Tjäders Malmökontor arbeta i 
Köpenhamn i mindre skala, med inrednings-
uppdrag som de fick via sitt svenska nätverk. 
Kontakter, den här gången framför allt med 
norska och danska kunder, ligger även bakom 
att de nu fått möjlighet att arbeta med två stora 
hotellprojekt i den danska huvudstaden: dels 
ombyggnaden av den tidigare posthusbygning-
en bredvid Huvudbangården, dels nybygget av 
ett stort hotell med 605 gästrum och konferen-
sanläggnnig för 2 000 personer på Köpenhamns 
flygplats i Kastrup. 

– Det handlar om prestigeprojekt av en skala  
som man inte kan hitta i Sverige, förutom kan-
ske i Stockholm. Det är möjligheter man nästan 
inte får här, säger Tobias Magnesjö, arkitekt och 

kontorschef för Krook & Tjäder i Malmö.
Uppdragen har gett mersmak. I Sverige som 

helhet är Krook & Tjäder ett stort arkitekt-
bolag, men för Malmökontoret mer specifikt 
innebär närheten till Danmark en möjlighet att 
arbeta på en betydligt större marknad.

– Vi dubblar ju den om vi tänker Malmö som 
den vanliga marknaden, säger Tobias Magnesjö, 
och hans kollega Lars Gunnarsson supplerar:

– Krook & Tjäder har en stor andel hotell-
projekt som vi arbetar med, och antalet möjliga 
hotellprojekt blir betydligt större när vi inklude-
rar Köpenhamn också. Där pågår en hotell-
boom, där vi för närvarande står för ungefär 1 
000 av rummen som är på gång. Det motsvarar 
en sjundedel av alla nya hotellrum som byggs i 
Köpenhamn de närmaste åren, säger han.
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drar sig tillbaka […] Kulturella skillnader och olika 
förväntningar på hur man gör affärer – däribland 
kommunicerar, förhandlar och skriver avtal – kan leda 
till missförstånd, irritation och eventuellt även avbrut-
na kontakter. (s. 26)

Med utgångspunkt i citatet är det rimligt att hävda 
att mentala gränshinder knappast är möjliga att 
förstå (och förändra) om inte uppmärksamhet 
också fästs vid människors känslor inför regionen, 
gränsen och vad som finns på andra sidan. Syftet 
med föreliggande bidrag, som tar sin utgångspunkt 
i Øresundsinstituttets studie, är därför att tenta-
tivt undersöka hur mentala gränshinder färgas av 
känslor. Därigenom vill jag bidra till kunskapsut-
veckling om Öresundsregionen som en känslodriven 
ekonomi som både underminerar och stabiliserar 
nationsgränsen.

Innan jag påbörjar analysen klargörs, i föl-
jande avsnitt, hur känslor kan användas för att 
förstå kulturella processer i Öresundsregionen. 
Därefter följer en precisering av hur jag knyter 
an till aktuell gränsforskning och vad som där 
benämns gränsarbete. Genom att förena två olika 
forskningstraditioner, kring känsla respektive 

EFTERORD: IN THE MOOD FOR BUSINESS?
Emotionellt gränsarbete i Öresundsregionen
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När Öresundsbron invigdes år 2000 var glädjen 
påtaglig och förväntningarna högt ställda: Äntligen 
skulle drömmen om en dynamisk, innovativ och 
kreativ region förverkligas (Nilsson 1999, Berg, Lin-
de-Laursen och Löfgren 2000, 2002)! Glädjen var 
emellertid bara en av flera känslor som svepte runt 
bron och i såväl massmediala debatter som politiska 
demonstrationer uttrycktes ängslighet och rädsla. 
Skulle bropelarna påverka vattenströmmarna i sun-
det och därmed förstöra fiskens livsmiljöer? Skulle 
en ökad biltrafik påverka miljön negativt? Fanns det 
inte risk för ökad införsel av narkotika till Sverige?1 
Under det första brodecenniet adderades ytterligare 
andra känslor när otålighet, irritation och ilska växte 
i styrka. En uppsjö av byråkratiska och juridiska 
detaljer skapade nämligen friktion i vardagen för de 
som pendlade mellan arbete och bostad (Löfgren & 
Nilsson 2010).

Efter läsning av Øresundsinstituttets studie om 
mentala gränser kan det konstateras att Öresunds-
regionen ännu är ett i hög grad emotionellt laddat 
projekt.

Det kan innebära en rädsla för att misslyckas om man 
försöker göra affärer över sundet, att man provar och 
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gräns, ska föreliggande bidrag öka kunskapen 
om Öresundsregionen. Denna sammanfogning 
benämner jag emotionellt gränsarbete. Därefter 
vidtar själva analysen i sex avsnitt som fokuserar 
på; språk, humor och jargong; Nordens araber och 
affärsavtalets känslospel; den stele svensken som 
stämningshöjare respektive stämningsdödare; det 
förflutnas inflytande över nutida gränsdragningar; 
den hemlika, avmystifierade regionen, samt; en 
avslutande reflektion kring emotionellt gränsarbete 
i Öresundsregionen.

Gränslandskapets känsliga natur
Øresundsinstituttets undersökning påpekar 
insiktsfullt att nationella identiteter, gemenskaper 
och mentaliteter inte ärvs i biologisk mening, utan 
de är resultat av formella och informella läropro-
cesser. Studien knyter därmed an till en central 
tanketradition i samhällsvetenskaplig och huma-
nistisk forskning om det 
nationellas natur. Etnologen 
Jonas Frykman poängterar 
exempelvis att vad som upp-
fattas som svensk mentalitet 
är ett resultat av berättelser 
om svenskhet som reprodu-
cerats i skolundervisning, 
skönlitteratur, populärkultur 
och muntligt berättande 
(1993:201). Sådana berät-
telser har lagt grunden till en känsla av gemenskap 
med människor som man aldrig har och aldrig 
kommer att träffa. Det handlar om vad den brit-
tiske historikern Benedict Anderson (1983) har 
kallat föreställda gemenskaper, imagined com-
munities. I vardagen pockar denna känslomässiga 
gemenskap inte nödvändigtvis på uppmärksamhet, 
utan den gör sig framför allt påmind i mötet med 
den Andre; den som har andra rutiner och vanor.2 
Mötet med den Andre påminner oss nämligen 
om att sådant vi sett som självklart eller natur-
ligt, kan vara annorlunda organiserat och ges helt 
andra betydelser. Detta innebär också att mötet 
med den Andre kan väcka motstridiga känslor; vi 
kan överraskas och oroas, känna lust och obehag, 
längtan och avsmak. I detta avseende är gränsland-
skap särskilt laddade områden eftersom gränsen 
mellan innanför–utanför, Vi–Dom, konstant sätts 
i spel just där (Ahmed 2004:132). Gränsområ-
den utgör därmed en drivbädd för ambivalenta 
känslor; rädsla, misstänksamhet, oro, men också 
attraktion, nyfikenhet och spänning (jfr Löfgren 

1993, Donnan & Wilson 2001, Nilsson 2010). 
Med utgångspunkt i idén om gränslandskapets 
känsliga natur är det relevant att undersöka hur de 
företagare som Øresundsinstituttet intervjuat lad-
dar Öresundsregionen emotionellt. Vilka känslor 
uttrycks och på vilka sätt påverkar känslorna deras 
förhållningssätt till regionen och gränsen?

För att utveckla kunskapen om på vilka sätt 
Öresundsregionen färgas och formas av känslor 
hämtar jag inspiration från Sarah Ahmeds dis-
kussion av begreppet affektiva ekonomier. Enligt 
Ahmed kännetecknas affektiva ekonomier av att 
cirkulationen av ting, varor, information, kunskap, 
idéer och människor formar och formas av känslor. 
I affektiva ekonomier är det annorlunda uttryckt 
inte bara ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital 
som investeras, utan också känslor.3 Ahmed 
påminner oss därmed också om att känslor precis 
som övriga kapitalformer gör något (2004:119), 
de kan hålla cirkulationen igång men också skapa 

friktion och hinder.4 Enligt 
detta synsätt är känslor 
således produktiva, men även 
relationella och performativa 
(jfr även Frykman 2012:34-
39). De är produktiva genom 
att bidra till ett kulturellt 
meningsskapande om 
exempelvis den Andre (som 
exotisk eller farlig), vilket i 
sin tur kan resultera i att vi 

undviker eller dras till den/dem vi möter. Känslor 
kan dessutom få oss att skapa nya, men lika gärna 
upprätthålla eller försvara gamla vanor, traditioner 
och tankemönster. Härigenom är känslor också 
relationella; känslor uppstår och uttrycks alltid i 
relation till någon annan eller något annorlun-
da. Detta har etnologen Orvar Löfgren betonat 
i essän Modes and Moods of Mobility (2015) i 
vilken en del av Öresundsregionens emotionella 
praktiker och känslolägen analyseras. Med hjälp 
av begreppet throwntogetherness, som lånas 
från Doreen Massey, undersöker Löfgren hur en 
särskild atmosfär skapas ombord på exempelvis 
Öresundståg och tågstationer. I dessa rum samsas 
människor, men också bagage och andra artefakter 
om utrymmet. Dessutom medför varje resenär ett 
emotionellt bagage i form av minnen, erfarenheter 
och fantasier. I denna sammankastade, till viss del 
kanske påtvingade, vardagliga intimitet formas 
särskilda atmosfärer och dessa påverkar olika typer 
av resenärer på olika sätt (Löfgren 2015:177, 191). 
Men det uppstår också nya kompetenser; de vana 

Av: Fredrik Nilsson, professor i etnologi vid Lunds universitet

Känslor kan dessutom 
få oss att skapa nya, 
men lika gärna upp-
rätthålla eller försvara 
gamla vanor, traditio-
ner och tankemönster.
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vilket även gäller forskning om Öresundsregionen 
(t.ex. Gregersen & Svensson 2002, Evaldsson 2007, 
Börestam 2008). I Øresundsinstituttets studie får 
också språkfrågan utrymme: ”Att förstå varandras 
språk”, skriver man, ”kan tyckas vara av stor vikt för 
att enkelt kunna kommunicera och bedriva företag 
över gränserna” (s. 13). Studien visar att språkfrågan 
är överraskande komplex. 

Vid en första anblick förefaller språket inte vara 
en stötesten bland de svenskar som medverkat i 
studien: ”Språket är inget problem. Tidigare har jag 
själv jobbat i Köpenhamn” (s. 13) hävdar exempelvis 
en informant. Samtidigt noterar informanterna, 
som till största delen är medelålders, en förändring 
som kan påverka känslan av närhet mellan grann-
folken. Yngre medarbetare verkar nämligen föredra 
att tala engelska under möten med danska kollegor, 
kunder eller samarbetspartners och detta språkval 
kan medföra minskad språklig integration i Öre-
sundsregionen (s. 13). Förändringen anses bottna 
i förändrade medievanor; i motsats till hur det var 
”förr” så tittar svenskar inte längre på dansk tv och 
danskar tittar inte på svensk. 

Även andra svenska informanter refererar till 
en känsla av distans, men inte med hänvisning till 

engelskan. Istället är det en bristande förmåga att 
göra sig förstådda på danska som utgör problemet: 
”Min upplevelse är att de inte blir jätteimponerade 
om man ska gå över till engelska så fort man ska 
säga siffror” (s. 13). Oförmågan att räkna på danska 
kan, som det verkar, skapa en olustig och distanse-
rad stämning. Kopplingen mellan språk och känslor 
gör sig även påmind i de danska informanternas 
utsagor. Om man talar danska i Lund kan man ex-
empelvis ”uppfattas som mycket arrogant” (s. 14).6 
Språkfrågan handlar alltså inte bara om att göra 
sig förstådd, utan om att svenska respektive danska 
bidrar till en känsla av distans, eller samhörighet. 
En av de danska företagarna berättar exempelvis att 
han vid något tillfälle hade valt att skriva på svenska, 
vilket hade fått en ”större effekt”. När kontakten väl 
etablerats kunde han återgå till att använda danska 
(s. 14). Genom språket kan man, för att knyta an 
till Sara Ahmed (2014:17), försätta sig själv och 
den man möter in the mood for business. Här bör 
det påpekas att Øresundsinstituttets studie visar att 
svenskar kan tala svenska i Danmark och att danskar 
kan tala danska i Sverige utan att stämningen 
förstörs. Språkskillnaderna tycks dessutom, i en del 
fall, addera ett känslomässigt värde: ”Vi har precis 
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vaktbolag för att utföra identitetskontroller på 
flygplatser och privata resebyråer kontrollerar pass i 
samband med beställningar av resor. Även så kallat 
vanliga människor utför gränsarbete genom att 
ringa myndigheter när de uppfattar något ”miss-
tänkt” vid gränsen. Gränsforskaren Chris Rum-
ford menar följaktligen att nationsgränser i ökad 
utsträckning är utspridda i samhället; de återfinns 
på platser där det finns en formell eller informell 
kontroll av information, människor och varor 
(2014:11). Vad som benämns gränsarbete, border 
work, har alltså utlokaliserats (Rumford 2014:13). 
På ett liknande sätt argumenterar kulturgeografen 
Linn Axelsson: ”State borders do not only appear 
along the lines at the edge of state territory but 
rather are multiplied in their locations” (2012:53). 
Axelsson menar även att “a range of private econo-
mic actors, civil society and citizens are engaged in 
border work” (2012:54).

Det gränsbegrepp som Rumford och andra 
laborerar med är performativt; gränser görs i ett 
ständigt pågående ordnande och i detta ingår 
även ”narrative fixing” (Rumford 2014:69). Med 
detta avses att gränser görs genom berättelser om 
gränsen eller berättelser om vad som finns på andra 
sidan gränsen. I likhet med Rumford poängterar 
antropologen Madeleine Reeves att det är fruktbart 
att undersöka narrativa praktiker som ett slags 
gränsarbete (2014:6). Men detta narrativa gräns-
arbete består inte bara av ord, utan som framgått 

är talet om gränser, eller 
benämningar av den/dem/
det som finns på andra 
sidan gränsen, genomsy-
rat av känslor. Det finns 
därför anledning att 
tala om ett emotionellt 
gränsarbete som kan kom-
ma till uttryck i muntligt 
berättande, i skriftiga 
källor och i kroppsspråk. 
I föreliggande bidrag är 
det muntligt berättande, 
det vill säga de intervjuer 

som utförts inom ramen för Øresundsinstituttets 
studie, som utgör utgångspunkten för analysen av 
emotionellt gränsarbete.

Lite skojsigt? Språk, jargong och humor som 
emotionellt gränsarbete
Det är inte ovanligt att språkets betydelse under-
söks i studier av nationella eller etniska identiteter, 

pendlarna skapar sina särskilda mikroklimat och 
skapar distans till den omedelbara omvärlden 
genom att dagdrömma eller genom att sjunka ned 
i mobiltelefonens hav av appar.

Känslor är alltså produktiva och relationella, 
men även performativa. Vi förväntas kanske känna 
glädje inför besöket på Tivoli julfirandet eller att 
sucka ljudligt när Öresundståget ännu en gång 
är försenat, för att nämna några exempel. Denna 
förväntan innebär att den enskilde individen, för 
att inte framstå som avvikande, iscensätter känslan 
kroppsligt, muntligt eller skriftligt (jfr Frykman & 
Povrzanovic Frykman 2016:16-17).5 Vi måste visa 
att vi är i ”rätt” sinnesstämning, in the mood, för att 
få ett erkännande och därmed inkluderas i gemen-
skapen (Ahmed 2014:17). På detta sätt kan vissa 
känslor utgöra ett kapital som om de investeras ger 
tillgång till sociala sammanhang (jfr Lousley 2014). 
Andra känslor har inte samma värde och kan, om de 
kommer till uttryck, leda till exkludering eftersom 
de förstör stämningen (Ahmed 2004). Vi är annor-
lunda uttryckt indragna i vad Löfgren kallar mood 
work (2015), ett konstant pågående emotionellt 
arbete.

Med utgångspunkt i Ahmeds idé om affektiva 
ekonomier och Löfgrens analys av emotionellt 
arbete ska jag undersöka Öresundsregionen som 
en drivbädd för känslor som påverkar människors 
förhållningssätt till nationsgränsen. Idén om den 
affektiva ekonomin och ett speciellt emotionellt 
arbete sammanfogas med 
ett performativt gränsper-
spektiv.

Performativa grän-
ser och emotionellt 
gränsarbete
En gräns är en linje som 
markerar skillnad och 
denna linje är som mest 
tydlig i kartböcker. Om 
vi lämnar kartböckerna 
så blir denna särskil-
jande linje betydligt mer komplex och till viss 
del svårfångad. Kartbokens gränslinjer tar plats i 
verklighetens gränslandskap genom tullstationer 
och bommar (även om dessa är mer sällsynta i 
delar av Europa numera). Men gränser materialise-
ras inte bara vid den faktiska gränsen: De kan vara 
utlokaliserade i det nationella rummet och gränsar-
bete kan utföras av andra än statliga myndigheter 
(Balibar 2002:89-94). Exempelvis anlitas privata 
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Nyhavn är för många svenskar en klassisk dansk vy.

En gräns är en linje som 
markerar skillnad och den-
na linje är som mest tydlig 
i kartböcker. Om vi lämnar 
kartböckerna så blir denna 
särskiljande linje betydligt 
mer komplex och till viss del 
svårfångad.
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inte alla) tycks ”uppskatta” denna dynamik och 
skillnad. Kanske är det en antydan om friktion eller 
potentiella konflikthärdar. Om så är fallet är det 
tänkbart att skämt och skratt erbjuder en ventilmöj-
lighet i en för somliga ny och delvis okänd vardag.8 

Humor, ordval och jargong kan sålunda, i 
likhet med språk, skapa en stämning som påverkar 
möjligheten att bli erkänd som en god arbetskamrat 
och möjlig samarbetspartner. Man kan framstå som 
out of tune (Ahmed 2014:17) eller in the mood for 
business. Som vi ska se i det följande avsnittet så ex-
isterar dessutom det befriande skrattet, det som kan 
bidra till en positiv stämning, parallellt med skratt 
som snarare fastnar i halsen.

”Läs kontraktet noga för det är ändå dans-
kar som har skrivit det” – om affärsavtalets 
känslospel

Generellt finns det något man skojar lite med […] 
de kallar oss för Nordens 
”araber”: vi fortsätter hand-
la, och även om vi är eniga 
om något så kommer vi med 
nytt förslag eller har gjort 
något annat än det vi kom 
överens om. (s. 27)

Föreställningen om dans-
ken som Nordens arab 
förekommer bland inter-

vjusvaren i Øresundsinstituttets undersökning, vil-
ket inte ska överraska eftersom det är ett narrativ 
som har cirkulerat i Öresundsregionen sedan länge 
(t.ex. Löfgren 2002). Med tanke på att benäm-
ningen arab ibland sammankopplas med religiös 
fanatism och terror (Karlsson Minganti 2014) är 
det intressant att epitetet inte nödvändigtvis upp-
fattas som en stämningsförstörare i svensk-danska 
relationer.9  Sannolikt beror detta delvis på att en 
annan, men lika stereotyp, berättelse om araben 
utgör resonansbotten, nämligen den förslagne af-
färsmannen. En annan anledning är förstås den till 
synes helt oförenliga ordkombinationen Nordens 
araber, vilket kan betraktas som ett klassiskt exem-
pel på vad som inom humorforskning benämns 
inkongruens. Enligt detta synsätt uppstår humor 
när två eller flera till synes oförenliga fenomen, 
motsatser, möts eller kolliderar (t.ex. Billig 2005). 
Men även om benämningen Nordens araber 
kan göras begriplig med hjälp av humorteori, så 
fastnar skrattet i halsen om man betänker att be-

anställt en driftschef […] han är född i Sverige, men 
har bott i Köpenhamn i tio år, men han har den 
svenska accenten som jag tycker är mycket charme-
rande” (s. 60). 

Det är inte bara språket i sig som formar öre-
sundsregionala känslolägen, det gör också ordval, 
tonläge och jargong.

Det handlar mycket om hur man uttrycker sig. I 
Sverige har Lime en viss jargong – en viss tonalitet i 
det vi säger och hur vi kommunicerar. Vi gör det på ett 
ganska lättsamt sätt. Vi försöker att inte använda svåra 
ord, det ska vara lättförståeligt. Det handlar om våra 
kärnvärden – om enkelhet. I Danmark får jag höra 
mycket av mina kollegor här att vi är för lättsamma 
– att det ska vara lite mer corporate för att bita här i 
Danmark. Det försöker vi ta hänsyn till, säger han. (s. 
63) 

Vad som åsyftas med skojsigt eller tramsigt är 
något oklart. Det tycks handla om en humoristisk 
lekfullhet som fungerar på 
ena sidan av gränsen, men 
som uppfattas som oseriöst, 
icke affärsmässigt på den 
andra sidan. Humorns 
och lekfullhetens gränser 
bekräftar därmed nationens 
gränser, vilket knyter an till 
vad lingvisten Ken Willis 
(2009) noterat: Humor 
är inte universellt och 
oberoende av historiskt sammanhang, utan varierar 
i tid och rum (jfr även Nilsson 2014). Samtidigt 
som det således finns exempel på att humor, precis 
som språk, kan skapa stämningslägen som inte anses 
produktiva, så visar studien också prov på motsatta 
tendenser.

Det kan vara dynamiskt också mellan länderna, man 
märker skillnad. Många uppskattar det, och vi res-
pekterar varandras kulturer, men vi kan också skoja 
lite om skillnader. Danskarna tycker att svenskarna 
har jättemycket semester och svenskarna tycker att 
danskarna går hem så tidigt om dagen. (s. 33)

I detta exempel bekräftas förvisso nationella olik-
heter genom skämten, men utan att det uppstår en 
obekväm känsla. Istället förefaller möjligheten att 
skoja bidra till en positiv atmosfär: Man skrattar 
med, istället för åt varandra.7 I citatet anas emeller-
tid också ett allvar. I vardagen finns det ”dynamik”, 
medarbetarna ”märker skillnad” och ”många” (men 
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nämningen tycks åtföljas av misstänksamhet eller 
rädsla. Danskar framställs av de svenska informan-
terna regelbundet som skickliga, men problematis-
ka förhandlare eftersom ingångna avtal inte alltid 
gäller: ”Även om du har bestämt priset, även om 
du skrivit ett kontrakt, så gäller inte det i Dan-
mark. Ett kontrakt i Sverige gäller under de tre 
åren, det vet alla, men i Danmark är det nästa steg 
i förhandlingen” (s. 27). Flera svenska informanter 
återkommer till detta ”danska” förhållningssätt till 
affärsavtal och man knyter det till rädsla: ”Man är 
lite rädd för danskarna, för när man väl har slutit 
ett avtal, det är då förhandlingen börjar och det är 
vi inte riktigt vana vid här i Sverige” (s. 28). Här 
bör det påpekas att rädslan ofta tillskrivs någon 
vagt definierad Annan. Det är alltså inte de in-
formanter som medverkat i undersökningen som 
nödvändigtvis är rädda.

Även om det ofta är någon annan som är rädd, 
så kan utsagorna förstås som ett emotionellt 
gränsarbete där särskiljandet är centralt. Genom 
att berättelserna ständigt sätts i rörelse skapas en 
särskild stämning som kan ha en negativ inverkan 
på den ekonomiska utvecklingen. Øresundsinsti-
tuttet noterar exempelvis att skillnader i ”affärskul-

tur kan leda till missförstånd och en rädsla för att 
man ska bli lurad när man inte känner till hur 
affärerna görs”. Rädslan kan i sin tur ”avskräcka 
personer från att ha aktivitet på andra sidan” (s. 
34). Känslorna är (kontra)produktiva: Kan eller 
ska jag verkligen ta steget över till andra sidan? I 
detta avseende är det inte bara föreställningen om 
Nordens araber – och därmed rädslan för att bli 
lurad – som utgör ett problem. Det emotionella 
gränsarbete som präglar den affektiva ekonomin 
kommer även till uttryck i en ständigt pågående 
spegling av danskhet respektive svenskhet, vilket 
kommer att diskuteras i det följande avsnittet.

Man ska (inte) vara svensk – att skapa och 
förstöra stämningar
En viktig utgångspunkt i Sara Ahmeds diskussion 
om affektiva ekonomier är att känslor investeras i 
och formar känslogemenskaper; vi delar våra käns-
lor inför den andre. Dessa gemenskaper kan inten-
sifieras genom att känslor ständigt återinvesteras i 
ting, människor eller berättelser (Ahmed 2004:120, 
125). Stereotypa skildringar av Dansken respektive 
Svensken fungerar på just detta sätt. Det förekom-
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Turning Torso har blivit 
en symbol för Malmö.

Genom att berättelserna 
ständigt sätts i rörelse 
skapas en särskild stäm-
ning som kan ha en nega-
tiv inverkan på den eko-
nomiska utvecklingen.
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pelvis att de som medverkat i studien berättar om 
ett långsamt svenskt beslutsfattande som anses vara 
relaterat till en särskild svensk ”konsensusmodell”; 
i Sverige är det viktigt att komma överens och det 
tar tid (s. 29). En del danska informanter menar att 
detta bidrar till en positiv atmosfär på arbetsplatser: 
”Det är god stämning och trevligt helt enkelt. Be-
hagligt ställe att arbeta” (s. 29). Här bör det återigen 
påpekas att de känslor som omger berättelserna ofta 
är motstridiga. Den konsensusdrivna svensken kan 
skapa en behaglig stämning på arbetsplatser, men 
också frustration.

Danskar är mer anarkistiska medan svenskar är mer 
auktoritära. De [svenskarna] väntar på att det kom-
mer från ledaren och neråt. […] Det tror jag ledare 
som åker till Sverige tycker är tufft – de håller tio 
möten, men det kommer aldrig några idéer. (s. 32) 

I studien förekommer många andra stereotypa 
berättelser, om både svenskar och danskar. De som 
lyfts fram här fungerar endast som exempel på 
berättelser som cirkulerar i den affektiva ekonomin 
och som ingår i ett emotionellt gränsarbete; så är 
verkligen inte vi! Berättelserna sätts alltså inte bara 

mer en ”uppfattning om att svenskar är mer mora-
liska än danskar” skriver Øresundsinstituttet (s. 21) 
och tangerar därmed ett tema som återfinns i flera 
tidigare gjorda studier av Öresundsregionen: Bilden 
av den frigjorda, liberala dansken och den strikta, 
politiskt korrekta svensken. I Øresundsinstituttets 
studie framgår det att denna berättelse fortfarande 
används och cirkulerar, som här:

Det här med kön och tvungen representation är ju 
också en stereotyp som finns: ”nu ska vi akta oss så att 
vi inte blir för svenska” […] Men mera generellt att det 
i Danmark kan användas som ett nedlåtande uttryck, 
att man ska akta sig för att bli för svensk, om man 
säger att ”ursäkta, vi kanske borde titta på det här och 
se om vi har tillräcklig representation könen emellan”. 
(s. 22)

Berättelsen om den politiskt korrekta svensken ingår 
i det emotionella gränsarbetet genom att skämtsamt 
markera skillnad: Det finns en särskild svenskhet 
som riskerar att förstöra den goda stämningen 
på danska arbetsplatser. Andra svenskheter kan 
däremot bidra till en god transnationell stämning. 
Øresundsinstituttets undersökning noterar exem-
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i omlopp, de ligger till grund för meningsskapande 
genom distinktioner och de formar regionala käns-
lolägen. På så sätt är känslorna produktiva, om än 
ambivalenta,10 och ingår i en längre tradition av vad 
som kan betraktas som ett kärvänligt syskongnabb 
där svensk-danska skillnader fokuseras eller förstärks 
(jfr Alsmark 2010). Som framgick i avsnittet Nor-
dens araber kan känslorna dessutom ha en direkt 
effekt på viljan att samarbeta över nationsgränsen. 
I följande avsnitt ska denna dimension utvecklas 
något genom ett fokus på det bagage av minnen, 
erfarenheter och kanske folktro som människor för 
med sig in i det regionala rummet.

Fantomsmärtor, folktro och mörker
Det har framgått att de som medverkade i Øre-
sundsinstituttets undersökning ofta hänvisar till 
någon vagt definierad Annan: Det är någon annan 
som känner, erfar eller berättar om Öresundsregio-
nens vardag. I en del fall lokaliseras denna Andre till 
det förflutna: ”När det var så dåliga tider i början på 
90-talet var det ju många som sträckte sig över, både 
mot Danmark och Tyskland. Men de flesta av dem 
brände fingrarna. De hade svårt att klara av eko-
nomin” (s. 39). Utsagan är suggestiv med en hand 
sträcker sig mot andra sidan och med brända fingrar 
som resultat. Samtidigt som 
händelserna är förlagda till 
dåtid, så sträcker sig känslan 
in i nutiden och påverkar 
framtiden. Enligt informan-
ten har mörka historier om 
1990-talet klibbat fast, vilket 
är en anledning till att många 
inte vågar satsa på den danska 
marknaden:

Jag tror att det hänger i lite. 
För de som man känner i sin 
omgivning som har varit över, de har ju råkat lite illa 
ut. Och de har ju sagt att ”det var denne gången men 
aldrig mer”. Så jag har aldrig hört någon som sagt 
att ”åk över till Danmark och gör byggentreprenader 
för då kan du tjäna pengar”. Det har jag inte hört 
någonstans. (s. 39)

På detta sätt involveras dået, nuet och framtiden av 
den affektiva ekonomin (jfr Ahmed 2004:126-127) 
och en slags fantomsmärtor uppstår: Det bränner 
till i en kroppsdel som inte finns och man vill inte 
göra om misstaget. I andra berättelser, som påmin-
ner om folktrons poetik, är dramatiken lika påtaglig.

Vi har ett bolag som vi jobbar med nu […] och 
de vill inte göra ”som alla andra” och misslyckas i 
Danmark. […] Det är den föreställningen att nu 
kommer vi att bli uppslukade av danskarna och de 
kommer roffa åt sig allt det de vill och göra som de 
vill. (s. 51)

I en vagt definierad förflutenhet har lika vagt de-
finierade andra ”misslyckats”, vilket skapar en oro 
eller rädsla inför den Andre. Dansken framställs 
nästan som ett hotfullt monster som, om man inte 
är vaksam, förgör allt som kommer i dess väg. Kan-
ske tänjer jag här tolkningsramen till bristnings-
gränsen, men berättelser som dessa sätter avtryck 
genom att vara sprängfyllda med känslor som lag-
rats i starka metaforer: På andra sidan bränner man 
fingrarna eller så löper man risk att slukas. I likhet 
med folktrons sagor är detta en slags sedelärande 
berättelser där världen – men också relationen mel-
lan dåtid, nutid och framtid – läggs tillrätta och 
ges mening genom ett emotionellt gränsarbete.11 
Men det finns andra berättelser, vilket vi ska se 
härnäst, som frambesvärjer en annan atmosfär.

Hemma: En avmystifierad, avexotiserad och 
avdramatiserad region

Øresundsinstituttets 
undersökning visar att 
sociala nätverk kan vara 
av avgörande betydelse för 
beslutet att etablera sig eller 
samarbeta med kollegor på 
andra sidan gränsen (t.ex. s. 
38). I detta avseende skapar 
mentala gränshinder som 
genomströmmas av känslor 
problem eftersom de försvå-
rar etableringen av nätverk. 
Om transnationella nätverk 

ska uppstå måste regionauterna – de som formar 
regionen genom vardaglig rörelse över gränsen – 
betvinga oro och rädsla.12 Så här resonerar en av 
informanterna: ”Jag tror att många tror att det är 
svårare än det behöver vara. Att man ser hinder, 
arbetsrättsliga, språkliga, kulturella, att man sätter 
upp hinder utan att våga testa det” (s. 49). Man 
måste alltså vara modig, att ”våga ge sig in på en 
ny marknad” som Øresundsinstituttet uttrycker 
saken (s. 46). 

Mod räcker emellertid endast en bit på vägen. 
Det som finns på andra sidan gränsen, den nya 
marknaden, är ett okänt, lite mystiskt territorium 
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Skånsk landsbygd.

Om transnationella nät-
verk ska uppstå måste 
regionauterna – de som 
formar regionen genom 
vardaglig rörelse över 
gränsen – betvinga oro 
och rädsla. 
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ju inte längre – jag var ju där igår, och i förrgår, 
och...” (s. 23). På ett snarlikt sätt berättar andra 
om en pågående avdramatisering:

Förut skulle jag hellre köra fyra timmar till Jylland 
än en halvtimma till Sverige. Det senaste året har 
jag ändrat inställningen till det, vi har varit på flera 

kvällsarrangemang i Sverige 
och det har förvånat mig hur 
enkelt jag har kunnat ta mig 
dit och hem. I början tog jag 
med mig pass, och jag hade 
beställt hotellövernattning för 
att jag skulle till Sverige. Nu 
skrattar jag åt mig själv ... 
(s. 52) 

Liknande berättelser återfinns 
bland svenska informanter: 

”Det är väl som att åka till en annan stadsdel unge-
fär. Jag brukar säga att Köpenhamn är en förort till 
Malmö” (s. 51).13 Avmystifiering, avexotisering och 
avdramatisering betyder inte nödvändigtvis samma 
sak, men indikerar likafullt att Öresundsregionen 
omladdas när regionauterna skapar en transnationell 

(det är här som man kan bli bränd, lurad eller 
uppslukad). Mystiken kan, menar en av informan-
terna, skingras genom ökad kunskap och infor-
mation: ”Det finns ett behov av avmystifiering av 
gränshinder, det är fortsatt många gränshinder och 
fortsatt många som tror att det är mer besvärligt 
än det är” (s. 49). Avmystifiering återkommer 
ytterligare en informant till, 
vilket indikerar att det är 
ett narrativ som cirkulerar: 
”Hela regionen skulle vinna 
på att avmystifiera Dan-
mark. Kulturen är ungefär 
lika, liksom språket” (s. 49). 
Informanterna uttrycker här 
tilltro till kunskapens och 
informationens förmåga att 
skingra villfarelsens mörker 
och därigenom skapa ett 
annat känsloläge. 

I undersökningen finns det dessutom exempel 
som tyder på att Öresundsregionen redan präglas 
av en annan atmosfär som möjligtvis påminner om 
en slags hemkänsla: ”När jag flyttade till Köpen-
hamn var Malmö lite exotiskt, men det är det 
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Stadsdelen Nørrebro i Köpenhamn.
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FOTNOTER
1 Se etnologen Markus Idvall (2010) för en diskussion av bromot-
stånd.

2 Nationella mentaliteter är förankrade i vardagliga vanor och 
kroppsliga praktiker, vilket den svensk-danske etnologen Anders 
Linde-Laursen (1995) belyst med föredömlig tydlighet i en analys 
av olika rutiner för diskning i Sverige respektive Danmark.

3 I antologin Sensitive Objects (Frykman & Povrzanovic Frykman 
2016) reflekterar Jonas Frykman och Maja Povrzanovic Frykman 
kring liknande processer, men då med utgångspunkt i termen 
affektiv atmosfär.

4 Relationen mellan affekt och känsla är omtvistad, men en 
möjlig distinktion levereras av Nigel Thrift (2008) som menar 
att affekt är en vag kroppslig förnimmelse som uttrycks genom 
känslor. Känslorna kan uttryckas kroppsligt, genom texter och 
genom muntligt berättande, men de refererar alltid tillbaka 
till en vag, kroppsligt förankrad förnimmelse (jfr Frykman & 
Povrzanovic Frykman 2016:14-15)

5 Känslornas performativa dimensioner är också synliga i andra 
gränsregioner. Folkloristen Karin Sandell (2018) visar exempelvis 
hur hat riktat mot den svensktalande minoriteten i Finland får en 
särskild iscensättning på internet. 

6 Denna emotionella laddning av nationalspråken, som något 
som ska förvaltas och försvaras, växer fram under sent 1800-tal 
och tidigt 1900-tal (Winge 2006).

7 Liknande observationer har gjorts i studier av humorns eller 
skrattens betydelse i relationen mellan finlandssvenskar och 
finnar, samt mellan svenskar och norrmän (Klinkmann 2014, 
Tolgensbakk 2014a, 2014b).

8 Humorns, skämtets och skrattets förmåga att avdramatisera 
ansträngda relationer eller problem är känt sedan tidigare (t.ex. 
Jönsson & Nilsson 2014), men det saknas en systematisk studie 
av Öresundsregionens humorlandskap. Orvar Löfgren påminner 
dock oss om att gränsen mellan Sverige och Danmark sedan 
åtminstone sekelskiftet 1900 har emotionaliserats på olika sätt 
och att skämten om varandras särdrag bidrar till detta, ofta med 
allvarlig underton (2002:16-17).

9 Ut ett postkolonialt perspektiv är benämningen givetvis pro-
blematisk. Araben har nämligen under flera sekler exotiserats 
och demoniserats (Said 1978) i väst. Genom att tala om Nordens 
araber reproduceras negativa stereotyper.

10 Ambivalensen understryker att känslor, lika lite som gränser, 
är stabila och fixerade en gång för alla (jfr Povrzanovic Frykman 
2016:85-87).

11 Se till exempel Jochum Stattin (1984) för en analys av folktro 
och sedelärande berättelser om gränser.

12 I en tidig studie av Öresundsregionen lanserade etnologen Tom 
O’Dell begreppet regionaut i en diskussion om hur exempelvis 
pendlare succesivt lärde sig hantera den nya transnationella 
vardagen (O’Dell 2002, se även Löfgren & Nilsson 2010).

13 Här finns det anledning att påminna om att Köpenhamn 
åtminstone sedan sekelskiftet 1900 lockat genom sin storlek, 
sitt nöjesutbud och genom att erbjuda möjligheter till arbete och 
anonymitet (t.ex. Nilsson 2007, Nordqvist 2011, Zander 2007:64-
68). I Sverige finns det dessutom sedan länge en romantisk bild av 
Danmark som ett land av hygge, pilsner och nöjen (t.ex. Löfgren 
2007:82-83, 2010:97-98). I Over Øresund før Broen finns en grund-
lig redogörelse över svensk inflyttning till Köpenhamnsområdet 
(Bloch, Germann, Skjøt-Pedersen, Jansen & Bro 2000). 

Danmark och Sverige 
är insnärjda i varandra 
genom (bland annat) 
berättelser som cirkule-
rar i och syresätter den 
öresundsregionala af-
fektiva ekonomin.

vardag. ”Vardagen smyger sig på och slipar ner 
känslan av avstånd” skriver Øresundsinstituttet (s. 
23). Här pågår ett vardagligt emotionellt gräns-
arbete där särskiljandet tycks ge vika till förmån 
för en känsla av att vara eller höra hemma i en 
transnationell region; en region där man tillåter sig 
att skratta med varandra och åt sig själv.

Emotionellt gränsarbete – en avslutande 
reflektion
Med detta bidrag har jag fördjupat analysen av 
mentala gränshinder i Öresundsregionen genom 
att undersöka det emotionella gränsarbete som 
uttrycks i informanternas berättelser. Språk, hu-
mor, skratt, ordval och jargong skapar exempelvis 
särskilda stämningar som påverkar förhållningssätt 
och möjligheter att skapa hållbara samarbeten: 
Man kan framstå som out of tune eller in the 
mood for business. I affektiva ekonomier formas 
känslogemenskaper som kan intensifieras genom 
att känslor återinvesteras i ting, människor eller 
berättelser. Stereotypa skildringar av Dansken 
respektive Svensken fungerar på just detta sätt 
och ingår i ett ständigt pågående emotionellt 
gränsarbete, en tradition av syskongnabb där 
svensk-danska skillnader fokuseras. Regionauterna 
bär, annorlunda uttryckt, med sig ett bagage av 
minnen, erfarenheter och berättelser som genom 
att cirkulera påverkar den Öresundsregionala at-
mosfären. På detta sätt är känslor produktiva, men 
ibland har det skämtsamma gnabbet allvarligare 
konsekvenser och kan vara kontraproduktivt. Osä-
kerhet och rädsla skapar en tvekan eller ovilja att 
söka sig över gränsen (på andra sidan bränner man 
fingrarna och riskerar att slukas). I den affektiva 
ekonomin cirkulerar därmed även sedelärande 
berättelser där Öresundsregionen, men också 
relationen mellan dåtid, nutid och framtid, läggs 
tillrätta genom ett emotionellt gränsarbete.

Danmark och Sverige är insnärjda i varandra 
genom (bland annat) berättelser som cirkulerar 
i och syresätter den öresundsregionala affektiva 
ekonomin. Dessa berättelser uttrycks i nuet, men 
färgas av det förflutna samtidigt som de sätter 
kompassriktningen mot framtiden. Insnärjdheten 
präglar på så sätt atmosfären i Öresundsregionen; 
här pågår ett konstant emotionellt gränsarbete. 
För att hamna in the mood for business måste 
regionauterna lära sig att hantera olika former av 
reella och mentala gränshinder, men också den 
känslomässiga komplexitet och ambivalens som 
flödar igenom dessa hinder.
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Om studien
Denna studie har gjorts av Øresundsinstituttet på 
uppdrag av Øresunddirekt, med finansiering från 
det svenska utrikesdepartementet. Även Fredrik 
Nilsson, professor i etnologi vid Lunds universitet, 
har deltagit i arbetet genom en analytisk reflektion 
över materialet. Syftet med studien är att belysa 
hur företagare och andra verksamhetschefer ser 
på att arbeta över sundet, och att identifiera de 
faktorer som bortsett från praktiska, formella och 
informella gränshinder försvårar för och kan få 
människor och företag att avstå från att röra sig 
över gränsen, det vill säga mentala gränshinder.

Analysen bygger på 30 djupintervjuer, varav 25 har 
gjorts med företrädare för företag och kulturinsti-
tutioner, företrädelsevis chefer på beslutsfattande 
positioner. 13 av dessa företag och institutioner är 
svenska, 11 danska och ett svensk-danskt. Dessutom 
har fyra intervjuer gjorts med personer i företags- 
och rådgivarorganisationer på båda sidor Öresund. 

Intervjuerna har genomförts under perioden 
november 2018-januari 2019. Två tredjedelar av 
intervjuerna har genomförts på plats och övriga per 
telefon. Intervjupersonerna har beretts möjlighet att 
läsa och godkänna publicering av de delar av texten 
där deras citat och referenser till dem förekommer.

Eftersom begreppet mentala gränshinder ännu 
inte är så välkänt och det därför kan finnas en risk 
för missförstånd och missuppfattningar kring det 
har det inte använts i de intervjuer som genom-
förts i samband med denna studie. Innebörden i 
det som efterfrågats har dock varit detsamma. 

Företagen och institutionerna har valts ut utifrån 
att de tillhör någon av följande övergripande 
branscher: tjänsteföretag inom exempelvis it eller 
kommunikation, service och handel, bygg och 

hantverk, arkitektur och fastighet, life science, 
bank och finans, samt kultur. Geografiskt har 
urvalet byggt på att intervjuföretagen och -institu-
tionerna ska vara spridda i regionen, men befinna 
sig på ett avstånd från det andra landet på högst 
1,5 timmar med antingen tåg eller bil. Intervju-
er har således gjorts med företagare i Helsingör, 
Hillerød, Høje-Taastrup, Köpenhamn och Solrød 
i Danmark, samt Bjärred, Genarp, Helsingborg, 
Höganäs, Lund och Malmö i Sverige.

Främst har intervjuerna gjorts med företrädare 
för små eller medelstora företag och institutioner 
med upp till 250 anställda, men med tanke på 
regionens näringslivskaraktär med en huvudstad 
och flera större städer har även en handfull större 
företag intervjuats. 

Majoriteten av företagen arbetar i skrivande stund 
på något sätt över gränsen – genom exempelvis en 
etablering i grannlandet, export eller import av varor 
eller tjänster, rekrytering, marknadsföring eller samar-
bete – medan drygt en tredjedel inte gör det. 

En fullständig förteckning över intervjuerna 
finns på detta uppslag.

Bakgrunden till studien är att Øresundsinstituttet 
och Fredrik Nilsson, på uppdrag av interregprojek-
tet ”Gränsmöjligheter. En 161 mil integrerad arbets-
marknad längs norsk-svenska gränsen”, under 2017 
genomförde en studie av mentala gränshinder i 
näringslivet mellan Norge och Sverige. Den förelig-
gande studien om Öresundsregionen bygger på den 
definition av mentala gränshinder som togs fram till 
den norsk-svenska studien (se definitionen på sidan 
6) och båda analyserna baseras på djupintervjuer 
med företagare och institutioner. Se faktarutan i 
samband med sammanfattningen på sidan 9 för mer 
information om den norsk-svenska studien.

Företag Intervjuperson Bransch Antal anställda Ort, Land 

Jobbar 
över 

gränsen 

Alyko Medical AB Krister Persson, grundare 
och vd 

Life science 8 anställda och 
3 agenter

Bjärred, Sverige Ja 

Anonymt byggbolag  Bygg och hantverk <10 Sverige Ja 

Anonymt transportbolag Speditörer >100 Danmark Ja 

Building Network Mickey Lund, direktør Rådgivare fastighet 3–5 Solrød, Danmark Ja 

Copenhagen Malmö Port Povl Dolleris Røjkjær Ungar, 
COO & Ulrika Prytz Rugfelt, 
kommunikationschef

Hamnverksamhet Ca 400 Malmö/Köpen-
hamn

Ja 

Ehrenberg Sørensen  
Kommunikation

Allan Sonne Sørensen, 
partner och adm dir 

PR och kommuni-
kation

15 Köpenhamn, 
Danmark

Ja 

Enzymatica AB Therese Filmersson, CFO Life science 21 Lund, Sverige Ja 

Ferring Pharmaceuticals Stefan Nielsen, Senior Di-
rector, Human Resources IPC

Life science 550 i Kph, 6 500 
totalt 

Köpenhamn, 
Danmark

Ja

Henning Larsen Architects Søren Øllgaard, Partner, De-
sign Director, Architect MAA 

Fastigheter och 
arkitektur 

250 i Köpen-
hamn, 300 
globalt

Köpenhamn, 
Danmark 

Ja 

Husets teater Laura Ramberg, administra-
tiv leder 

Kultur 7 Köpenhamn, 
Danmark 

Nej

Ikano Bank Jenny Hillerström Schuldt, 
personalchef  

Bank och finans 400 i Malmö, ca 
1 000 totalt 

Malmö, Sverige Ja

Jesper Krogh Nilsson Tøm-
rer- & Snedkermester ApS

Jesper Krogh Nilsson, ägare  Hantverkare 4 Helsingör , 
Danmark 

Nej

KLP Ejendomme A/S Søren Riisager, adm dir Fastigheter 9 i Danmark, 
130 totalt 

Köpenhamn, 
Danmark 

Nej

Arkitekterna Krook & 
Tjäder 

Tobias Magnesjö, kontor-
schef Malmö, samt Lars 
Gunnarsson

Fastigheter och 
arkitektur 

34 i Malmö, 250 
totalt 

Malmö, Sverige Ja 

Lime Technologies Sweden Andreas Lindberg, Dan-
markschef 

Mjukvaruutveck-
lare 

220 Lund, Sverige Ja 

Mpeople ApS Lars Blauenfeldt, managing 
partner

It/Tjänsteföretag 7 fast anställda, 
även konsulter

Hillerød, Dan-
mark

Nej

Nørrebro Teater Benny Schou Petersen, 
økonomichef

Kultur 35-40 per år (i 
genomsnitt) 

Köpenhamn, 
Danmark 

Nej

Byggnads AB Knut Rosen-
kvist

Per Rosenqvist, vd Bygg och hantverk 15 Höganäs, 
Sverige 

Nej 

Scapa Företagsservice AB  Julius Haraldsson, vd Tjänsteföretag 42 Lund, Sverige Nej

M/S Museet for Søfart Frederikke Møller Kristian-
sen, kommunikationschef

Kultur 25-30 fast 
anställda, ca 90 
med volontärer  

Helsingör , 
Danmark 

Ja 

Springhill Textile AB Anna Holmberg, vd Handel Ca 80 Helsingborg, 
Sverige 

Ja 

Bosse.bizz Stine Bosse, ägare Professionell 
styrelseledamot

2 Helsingör Ja

Swedbank Marie Stridbeck, ansvarig 
Danmark  

Bank och finans 30 i Köpen-
hamn, ca 14 
500 totalt 

Malmö/Köpen-
hamn, Sverige/
Danmark 

Ja 

The Tivoli Hasse Jönsson, grundare Kultur 4 Helsingborg, 
Sverige 

Ja 

Wihlborgs Fastigheter AB Anders Jarl, aktiv styrelse-
ordförande, fd vd

Fastigheter och 
arkitektur 

70 i Danmark, 
110 i Sverige 

Malmö, Sverige Ja 

Örestad Linux AB Patrik Gullstrand, vd och 
grundare 

It/Tjänsteföretag 4 Malmö, Sverige Nej 

FÖRETAGS- OCH INSITUTIONSINTERVJUER

ORGANISATIONSINTERVJUER
Organisation Intervjuperson Land 

Business Sweden Mikaela Sundberg, Trade Commissioner/Country Manager Denmark,  
Island, Greenland & Faroe Islands

Sverige

Dansk Ehrverv Per Thye Rasmussen, Chefkonsulent Danmark

Øresunddirekt Jenny Citré, Företagsrådgivare Sverige/Danmark 

Sydsvenska Industri- och 
Handelskammaren 

Ulrika Dieroff, Head of Business Support Sverige 
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Hjälp till företag som vill göra affärer 
mellan Sverige och Danmark

Personlig och gratis rådgivning hos 
företags rådgivare på Øresunddirekt 
Hos Öresundsrådgivarna på Øresunddi-
rekts informationscenter i Malmö får du 
tillgång till ett team med specialister som 
kan hjälpa dig att reda ut hur marknaden 
fungerar och vilka regelverk som gäller när 
du vill göra affärer eller rekrytera med-
arbetare i Danmark. Öresundsrådgivarna 
kommer från Københavns Erhvervsservice 
och Nyföretagarcentrum Öresund. På mö-
tet deltar även representanter från Skatte-
verket och Försäkringskassan. Rådgivning-
en som är på tisdagar är kostnadsfri, varar 
en timme och bokas via  
oresunddirektbusiness.com

Företagsbroschyrer 
Bli inspirerad och få en första inblick i 
vad det innebär att göra business mellan 
Danmark och Sverige genom att beställa 
Øresunddirekts företagsbroschyrer: 

• BUSINESS I DANMARK – Etablering – 
 Rekrytering – Försäljning & Marknadsföring 

• BUSINESS I SVERIGE – Etablering – Re-
kruttering – Salg & Markedsføring 

• Beställ kostnadsfritt via  
oresunddirekt@lansstyrelsen.se 

Fråga experterna på  
oresunddirektbusiness.com 
Øresunddirkets webbplats oresunddirekt-
business.com är uppdelad i undersidorna 
oresunddirektbusiness.se för svenska 
företag som önskar information om danska 
marknaden och oresunddirektbusiness.dk 
för danska företag som önskar information 
om den svenska marknaden.  Här finns 

Skräddarsydda möten för företag 
Ska ditt företag till exempel flytta verk-
samheten från Sverige till Danmark och är 
du osäker på hur detta påverkar medarbe-
tarna? Eller står ditt företag inför att re-
krytera många danska medarbetare? Eller 
något helt tredje alternativ? Øresunddirekt 
har också möjlighet att erbjuda olika 
former av skräddarsydda presentationer 
för såväl företagsledningar som HR-avdel-
ningar och anställda. 
Mer information och bokning via  
oresunddirekt@lansstyrelsen.se 

också den digitala och kostnadsfria tjänsten 
Öresundsexperterna. Experterna består av 
advokater, specialister och rådgivare med 
lång erfarenhet inom specifika fackområ-
den. Frågor kan ställas inom ämnen som till 
exempel avtalsrätt, arbetsrätt, bolagsrätt 
eller pension. De avpersonifierade svaren 
återfinns under ”populära frågor”. 

Øresunddirekts informationscenter
Besöksadress: Hjälmaregatan 3, Malmö 
(vid Centralstationen)
Tel: +46-40-17 64 00




