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ANALYSEN I 
KORTA DRAG
FRÅN REGIONALA TILL GLOBALA DRIVKRAFTER 

De två integrationsindexen för Öresunds-
regionen /Greater Copenhagen visar en mar-
kant nedgång i integrationen sedan 2008. 
Båda indexen bygger på en ekonomisk för-
ståelseram, där de två delarna av regionen 
blir alltmer likartade (får samma prisnivå) i 
takt med att integrationen ökar. Men sedan 
fi nanskrisen har globala faktorer påverkat 
den svenska och danska ekonomin på olika 
sätt, och därmed Öresundsintegrationen mer 
än tidigare – något som båda integrationsin-
dexen beskriver som minskad integration.

Att mäta kontaktytorna mellan danskar och 
svenskar kan vara ett nytt sätt att betrakta var-
dagsintegrationen. Kontakten kan vara fysisk i 
den meningen att man träffas, eller virtuell, till 
exempel genom sociala medier. Ett kontakty-
teindex kommer i högre grad att fokusera på 
bestånden (till exempel danskar i Skåne och 
svenskar på den danska arbetsmarknaden) 
och kommer att visa en långt mer stabil ut-
veckling än de nuvarande integrationsindexen.

Sedan fi nanskrisen och fram till idag har ex-
tern påverkan från den globala och europeis-
ka ekonomin påverkat drivkrafterna bakom 
Öresundsintegrationen mer än de regionala 
och nationella drivkrafterna. 

Finanskrisens stora effekter på dansk 
ekonomi, med en bostadsbubbla som brast 
och en ekonomisk recession, innebar att så-
väl pendlingen som antalet fl yttningar över 
Öresund minskade.

Valutakursen har sedan 2008 varit betyd-
ligt mer rörlig än under de första sju åren ef-
ter öppnandet av Öresundsbron (2000-2007). 
Det ger en större osäkerhet i pendlarnas 
ekonomi och för näringslivet. Den fl uktueran-
de valutakursen har och har haft en negativ 
inverkan på arbetsmarknadsintegrationen i 

regionen. För turismen bedöms den instabila 
valutakursen dock ha varit en fördel.

Öresundstågen har under perioden 2012-
2015 inte nått målet om att 90 procent av 
tågen ska köra i tid. Den sämre punktlighe-
ten fungerar i praktiken som längre restid 
och har därför haft en negativ inverkan på 
arbetspendlingen över Öresund.

Antalet Öresundsregionala samarbetsorga-
nisationer har minskat sedan 2008, men det 
betyder inte att samarbetet har blivit mindre. 
Tvärtom sker samarbetet idag i högre grad 
genom bilaterala samarbeten mellan till 
exempel universitet, turistorganisationer, 
kommuner eller regioner. 

Så kallade blåljusnyheter (polis/räddnings-
tjänst) dominerar mediernas rapportering 
över Öresund. Mediernas val av nyheter 
avspeglar att vår kunskap om grannlandet 
generellt är låg. Detta ställer högre krav på 
mediebevakningen, som ofta måste innehålla 
en viss mängd fakta om samhällsstruktu-
rer för att överhuvudtaget vara förståelig. I 
Danmark tar artiklar om politik och värde-
ringar näst mest plats efter blåljusnyheter. I 
de svenska medierna tar artiklar om ekonomi 
och näringslivet näst mest spaltutrymme. 

Arbetsmarknads- och bostadsmarknads-
integrationen i norra Öresund har sedan 
2008 utvecklats sämre än i den södra delen 
av Öresund. Medan arbetsmarknads-
integrationen har sjunkit 20 procent i södra 
Öresund, har den sjunkit 25 procent i norra 
Öresund. Samtidigt har bostadsmarknads-
integrationen ökat 1,3 procent per år under 
perioden 2008-2012 i södra Öresund, medan 
den har sjunkit 0,5 procent i norra Öresund.
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påverkat de ekonomiska drivkrafterna som mest.
Sedan broöppningen i juli 2000 fram till och 

med 2007 hade de inre regionala drivkrafterna varit 
avgörande för integrationsutvecklingens riktning 
och fart. Tidigt under perioden ställde bristen 
på information om den andra sidan Sundet upp 
en kraftig barriär för resor över Öresund, men 
efter några år blev de danska bostadspriserna och 
danska arbetskraftsbristen väldigt starka drivkrafter 
för integrationsutvecklingen. Samtidigt � ck den 
Öresundsregionala integrationsutvecklingen stöd 
av en internationell högkonjunktur och en stabil 
valutakurs mellan den svenska och danska kronan.

 

Från inre till yttre utmaningar 
Finanskrisen ändrade läget för världsekonomin. Den 
globala ekonomin växte i snitt 3,3 procent årligen 
under tidsperioden 2000-2007, medan tillväxten 
sjönk till 1,9 procent under perioden 2008-2014. 

Finanskrisen hade stora e� ekter på dansk 
ekonomi med en bostadsbubbla som brast och 
en ekonomi som gick i recession. De sjunkande 
bostadspriserna och en arbetsmarknad med mins-
kande sysselsättning � ck de drivkrafter som tidigare 
påverkat Öresundintegrationen starkt att försvinna. 
E� ekten blev att såväl pendlingen som antalet � ytt-
ningar över Öresund har minskat.

FRÅN REGIONALA TILL 
GLOBALA DRIVKRAFTER 
2008-2015
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I och med � nanskrisen gick Öresundsregionen in 
i en ny fas. Under första fasen efter öppnandet av 
Öresundsbron styrdes integrationen av inre regiona-
la drivkrafter, men efter � nanskrisen har yttre fakto-
rer i form av den globala eller europeiska ekonomin 

BAKGRUND
Bakgrunden till denna analys är en önskan 
från Region Skåne om att få mer kunskap 
om vad som har drivit integrationen under 
perioden från 2008 fram till idag, det vill säga 
efter fi nanskrisen. Projektbeskrivningen från 
Region Skåne bar titeln ”Vad har bromsat in-
tegrationen under de senaste sex åren?” Den-
na titel antyder att åsikten är att Öresundsin-
tegration har utvecklat sig otillfredsställande 
sedan fi nanskrisen. I formuleringen ”brom-
sat” ligger också en uppfattning om att det 
fi nns hinder, som saktar ner så att integratio-
nen inte utvecklas så snabbt som man skulle 
önska eller som den annars skulle göra. 
Denna uppfattning stöds av de två integra-
tionsindexen som fi nns för Öresundsregionen: 
Öresundskomiteens integrationsindex samt 
Näringslivets integrationsindex, utvecklat av 
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren i 
samarbete med Dansk Erhverv.
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Källa: Örestat
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Köpenhamn by 

Region Huvudstaden 

Malmö 
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Köpenhamn by 

Region Huvudstaden 

Malmö 

Bostadspriserna föll drastiskt när den danska 
bostadsbubblan sprack och prissänkningarna spred 
sig från Köpenhamn och ut i hela Danmark. Men 
medan bostadspriserna i Köpenhamn började stiga 
igen under 2009 och har stigit sedan dess, hade 
bostadsmarknaden i övriga delar av Östdanmark 
svårare att slita sig loss ur krisens grepp. 

Den ökande skillnaden i bostadspriser mellan 
Köpenhamn och Malmö sedan 2013 har inte fått 
nettomigrationsströmmen från Östdanmark till 
Skåne att öka igen. Tvärtom har den sjunkit och är 
historiskt låg. Förklaringen är att prisökningen på 
bostäder under perioden 2009-2013 till stor del har 
varit koncentrerad till Köpenhamn. Malmö och de 
övriga skånska kommunerna förlorar således i kam-
pen mot kommunerna i Köpenhamnsområdet och 
på Nordsjälland när danskarna söker ny bostad.

Prisskillnaden mellan bostäder i Köpenhamn 
och övriga delen av Östdanmark har ökat markant 
sedan den senaste toppnoteringen för bostadspri-
serna, innan bostadsbubblan sprack. De initialt 
kraftiga prisfallen och de stora interna skillnader i 
bostadspriser som idag råder på den danska sidan 
Sundet ses som de viktigaste faktorerna bakom 
vändningen i den danska � yttströmmen, så att det 
idag � nns en nettoin� yttning av danskar från Skåne 
till Östdanmark. 

Arbetsmarknadsintegrationen över Öresund styrs 
främst av utvecklingen på den danska arbetsmark-
naden. Men när den danska sysselsättningen sjönk 

GENOMSNITTSPRIS FÖR SÅLDA EN-
FAMILJSHUS I SVENSKA KRONOR

• Internationell högkonjunktur
• Brist på kunskap om andra 

sidan av Öresund
• DK – arbetskraftsbrist
• DK - höga bostadspriser
• Stabil DKK/SEK-kurs

• Finanskris
• Sydeuropeisk skuldkris 

sätter press på EUR
• Flyktingkris

• Dansk bostadsbubbla
• Dansk ekonomi i recession
• Instabil DKK/SEK-kurs

2000 2005 2010 2015
Källa: Øresundsinstituttet

med 4 procent från 2008 till 2012, sjönk arbets-
marknadsintegrationen i Öresundsregionen under 
samma period med mycket mer (23 procent). En 
möjlig förklaring till att de svenska pendlarna i 
högre grad än sina danska kollegor har förlorat sina 
jobb, är att majoriteten av de svenska pendlarna 
varit anställda i relativt få år innan krisen kom och 
därför var billigare att avskeda än den övriga arbets-

2000–2007

INRE UTMANINGAR 
DOMINERAR

2008–2015

DEN GLOBALA DAGORDNINGEN 
BLIR REGIONAL

FRÅN INRE TILL YTTRE UTMANINGAR
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DAGLIGT ANTAL PENDLARE ÖVER ÖRESUND PÅ ÖRESUNDS-
BRON OCH FÄRJORNA HELSINGBORG-HELSINGÖR
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kraften. En annan tes är att utländsk arbetskraft i 
allmänhet ses som en form av reservarbetskraft, som 
man kan/får dra nytta av i högkonjunkturer, men 
som man gör sig av med när den inte längre behövs. 
Det är värt att notera att pendlingen över Öresund 
föll mindre från 2008 till 2010 än under de följande 
två åren, vilket valutakursutvecklingen kan ha haft 
en positiv inverkan på. En försvagad svensk krona 
under 2009 innebar att den danska lönen blev värd 
mer när den växlades till svenska kronor, och det 
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Källa: För 2014 Øresundsinstituttets beräkningar på basis av kvartalsvis data från 
Örestat. För 1997-2013 Örestats gränsregionala pendlingsstatistik.

blev därmed fram till 2010 mer lukrativt att arbeta i 
Danmark och bo i Sverige.

Finanskrisen innebar också slutet på en era med 
i stort sett oförändrade valutakursförhållanden 
mellan den svenska och den danska kronan. Inled-
ningsvis övergav investerare de små valutorna, som 
därför sattes under press. Eftersom Sverige inte har 
någon fast växelkurs, som Danmark där den danska 
kronan hålls tätt knuten till euron, resulterade detta 
i en avsevärd försvagning av den svenska kronan i 
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allmänhet, men också gentemot den danska kronan. 
Under hösten 2008 och vintern 2008/2009 föll 
värdet av den svenska kronan från 126 till 150 SEK 
per 100 DKK i mars 2009. För Öresundspendlare 
med bostad i Skåne och jobb i Danmark innebar 
det en motsvarande löneökning, medan Öresund-
spendlare med bostad i Danmark och jobb i Skåne 
tvärtom kunde se lönekuvertet bli tunnare och 
tunnare för varje månad. 

 Sedan den svenska kronan nådde sitt lägsta 
värde i mars 2009, har den stärkts igen och höll i 
augusti 2012 kursen 111 SEK för 100 DKK – den 
högsta kursen gentemot den danska kronan sedan 
april 2000. Först från och med våren 2014 har 
kursen åter legat omkring 120-125, som var nivån 
under högkonjunkturen. Den låga danska kron-
kursen under 2012 och 2013 kan ha påverkat en 
del svenska pendlare att söka jobb i hemlandet av 
ekonomiska skäl. I grunden varierar kursen idag 
långt mer än vad den gjorde från millennieskiftet 
fram till �nanskrisen, och det är värt att notera att 
under perioden sedan 2008 har valutakursen både 
nått den högsta och lägsta kursen sedan millen-
nieskiftet. Den större rörligheten innebär också en 
större valutarisk för Öresundspendlarna än innan 
krisen. Denna risk kan de antingen möta genom 
att valutasäkra sina löneutbetalningar eller istället 
genom att ha en tillräckligt stor bu�ert i privateko-
nomin. Oavsett vad de väljer betyder det i praktiken 
att det rent ekonomiskt har blivit mindre attraktivt 
att jobba i grannlandet.

Även turismen har påverkats starkt av valu-
tasvängningarna. Antalet svenska övernattningar 
minskade drastiskt i Danmark under 2009, då 
valutaskillnaden var så stor som 150 svenska kronor 
för 100 danska. Samtidigt nådde de danska över-
nattningarna i Sverige toppnivåer under 2009. Den 
svaga svenska kronan �ck många danskar att åka 
på både endags- och weekendresor till Skåne. Den 
ökade förtrogenheten med Skåne har sedan fått 
danskarna att återvända, även om valutaförhållan-
dena inte är lika gynnsamma som 2009, samtidigt 
som svenskarna har återupptagit sina resor till Dan-
mark. Totalt sett kan den svenska kronans drastiska 
fall gentemot den danska bedömas ha haft positiv 
inverkan på integrationen. Många danskars känne-
dom om Skåne har ökat och de har senare återvänt 
till Skåne även om valutaförhållandena längre inte 
var lika gynnsamma, i danska ögon sett. 

Medan man i Danmark har fast växelkurs och 
höjer eller sänker räntan för att hålla den danska kro-
nan knuten till euron, höjer eller sänker Riksbanken 
räntan för att nå in�ationsmålet på 2 procent. 

Detta har resulterat i en rad räntesänkningar 
under de senaste åren, eftersom in�ationen har varit 
väldigt låg och den låga räntan försvagar valuta-
kursen. De två centralbankernas vitt skilda mål 
kommer i och med den nuvarande globala ekono-
miska situationen innebära att valutakursen också 
de närmaste åren kommer att �uktuera och ge såväl 
pendlare som det svensk-danska näringslivet en 
ökad valutarisk.
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Nationell och regional inverkan
Samlat sett har den nationella och regionala inver-
kan på Öresundsintegrationen varit mindre än den 
globala inverkan sedan 2008. Den nationella och 
regionala inverkan har varit både positiv och nega-
tiv. Öresundstågens sämre punktlighet bedöms ha 
haft den största inverkan, medan färre gränshinder, 
�nans- och skattepolitik samt priset för att resa över 
Öresund bedöms ha haft mindre betydelse.  

Finanspolitiken i både Danmark och Sverige har 
förstärkt den utveckling som ekonomin redan 
befann sig i. Danmark �ck strama åt �nanspoliti-
ken på grund av stora o�entliga underskott, i en 
situation där motsatsen hade behövts. I Sverige �ck 
den ekonomiska tillväxten stöd av skattelättnader. 
Påverkan på arbetspendlingen över Sundet har varit 
negativ, men stimulansen av den privata konsumtio-
nen har bidragit till ett ökat resande.

Både i Danmark och Sverige har skatten sänkts �e-
ra gånger sedan 2008. Men bara en skattesänkning 
bedöms ha haft betydelse, om än en liten sådan, 
för Öresundsintegrationen. Från och med 1 januari 
2014 sänktes SINK-skatten från 25 till 20 procent. 
Pendlare som är bosatta i Danmark och jobbar i 
Sverige beskattas med SINK-skatt, vilket innebär 
att de betalar en bruttoskatt på 20 procent av sin 
löneinkomst. En minskning från 25 procent till 20 
procent ger så pass stor vinst att det kan fungera 
som ökad motivation till att pendla. Intrycket är 
dock att danskarna i allmänhet är ganska omedvet-
na om de gynnsamma skatteförhållandena med att 
pendla till Sverige och därför bedöms skatteänd-

ringen endast ha en minimal inverkan på antalet 
danskar som söker jobb i Skåne.

Citytunneln öppnade i december 2010 och den 
medföljande restidsförkortningen för tågresenärer 
som åker från stationer längre in i Skåne än Malmö 
har påverkat var danskarna har bosatt sig internt i 
Skåne, även om e�ekten är liten. Den nya stationen 
i Hyllie kan också ha haft betydelse för danskarnas 
omlokalisering i Skåne, även om transporttiden i 
bil från de södra kommunerna till Hyllie är ungefär 
densamma som den var till den tidigare stationen 
vid Svågertorp. Gränskontrollen som infördes 
hösten 2015 och ID-kontrollen på Copenhagen 
Airport från 4 januari 2016 på grund av den massi-
va �yktingströmmen kan få negativ inverkan på hur 
många danskar som �yttar till Sverige och kan få 
�er danskar att välja att �ytta tillbaka till Danmark 
om den fortsätter under en längre period, eftersom 
den förlänger restiden mellan Danmark och Sverige. 

Antalet gränshinder är idag mindre än under år 
2008. Dåvarande Öresundskomiteen tog 2010 fram 
rapporten “33 hinder, utmaningar och möjligheter” 
tillsammans med relevanta aktörer. Flera av dessa 
gränshinder är lösta i dag, medan andra har tillkom-
mit. Öresundskomiteen meddelade hösten 2015 att 
det då fanns 22 gränshinder. 

Insatserna för att lösa gränshinder har ökat sedan 
2008. Förutom Greater Copenhagen and Skåne 
Comitee arbetar Nordiska ministerrådet också med 
att ta bort gränshinder. Och 2012 enades Folke-
tinget om att prioritera arbetet mot gränshinder 
samt förebyggandet av nya gränshinder genom att 
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prioritera att skapa procedurer som säkerställer att 
lagstiftningsförslag inom områden där gränshinder 
kan uppstå bedöms i förhållande till annan nordisk 
lagstiftning innan de lämnas till Folketinget.  

Öresundstågens punktlighet har under perioden 
2012-2015 legat ett par procent under målet på 
90 procents punktlighet. Ett tåg räknas som att 
det kommer i tid när det är mindre än 5 minuter 
försenat. Vid 10 minuters försening i morgontra�-
ken kan den förlorade tiden för de omkring 8 600 
tågpendlarna med hjälp av transportekonomiska 
enhetspriser beräknas vara värd cirka 346 700 kro-
nor per dag. Dessutom tillkommer värdesättningen 
av förseningstiden för de övriga resenärerna. En 
dålig punktlighet under längre tid ökar resenärernas 
farhågor om framtida förseningar. Resultatet är att 
man åker tidigare hemifrån vilket reellt ger ännu 
längre restid. Med längre restid minskar benägen-
heten att pendla. Det är särskilt småbarnsfamiljer 
som är extra sårbara för de förlängda restiderna. 
Hur många som har slutat pendla över Öresund på 
grund av dålig punktlighet är inte känt med säker-
het, men säkert är att den sämre punktligheten har 
påverkat arbetspendlingen över Sundet negativt.

Biljettpriserna för att ta sig över Sundet och 
drivmedelspriserna har ökat mer än konsumentpri-
serna under tidsperioden 2008-2015. Det betyder 
att transportkostnaderna utgör en större del av den 
enskilda hushållsbudgeten, vilket enligt ekonomisk 
teori leder till att hushållen minskar sin transport-
konsumtion. Det leder till en minskning av integra-
tionen i regionen.

En enkelbiljett med tåget mellan Malmö och Kö-
penhamn har blivit 11 procent dyrare under tidspe-
rioden och ett periodkort 10 procent dyrare, medan 
konsumentpriserna bara har ökat med 4 procent. 
Även priset för att köra över Öresundsbron med ett 
BroPass, som ofta används av de regionala kunder 
som kör mer än 1-2 gånger om året, har ökat mer 
än konsumentpriserna. Enligt uppgifter från Scand-
lines har priset på överfarten Helsingör-Helsingborg 
reglerats i förhållande till marknaden och för att ta 
hänsyn till förändringar i valutakursen.

Samarbeten  
– spetsprojekt och integrationsaktörer
Det har blivit färre Öresundsregionala samarbetsorga-
nisationer sedan �nanskrisen. Regionala samarbeten 
som Öresundsuniversitetet, Øresund Science Region 
samt Öresund Network har lagts ned och med orga-
nisationsändringarna i Medicon Valley Alliance och 
Öresundskomiteen minskas båda samarbetsorganisa-
tionernas personalstyrka. Att det �nns färre stora re-
gionala samarbeten är inte dock inte detsamma som 
att det samarbetas mindre över Sundet än tidigare. 
Till exempel tycks det så här tre år efter nedläggning-
en av Öresundsuniversitetet att antalet samarbeten 
och samproduktioner mellan forskare snarare ökat. 
Regionen har gått från första fasen med introverta 
imageskapande organisationer med administrativ 
överbyggnad till en fas då samarbeten betydligt oftare 
sker i form av bilaterala samarbeten mellan till exem-
pel institutioner på universitet, turistorganisationerna 
eller direkt mellan kommunerna. De organisationer, 
som lever vidare, fokuserar nu mer på e�ektivitet 
samt att skapa en tydlig nytta.

EU är genom stödprogrammet Interreg Öre-
sund-Kattegat-Skagerrak den största �nansiären av 
nya projekt och samarbeten i Greater Copenhagen/
Öresundsregionen. Totalt har det avsatts 54 miljo-
ner euro till Öresundsprojekt under programperi-
oden 2014-2020. Eftersom de regionala aktörerna 
ska bidra med lika mycket omfattar Öresundspro-
jekten en samlad ekonomi på 108 miljoner euro 
inom insatsområdena innovation, grön ekonomi, 
transport och sysselsättning. Tre stora Interreg-
projekt är ReproUnion, med fokus på ofrivillig 
barnlöshet och en budget på 15,4 miljoner euro; 
ESS & MAX IV Cross Border and Society, som ska 
förbereda unga forskare på att kunna använda tek-
niken vid forskningsanläggningarna ESS och MAX 
IV och har en budget på 19 miljoner euro; samt 
Lightning Metropolis, som vill omvandla regionen 
till ett laboratorium för smart belysning och har en 
budget på 7,3 miljoner euro. 

Prisökning 2008-15

Enkelbiljett Malmö-Köpenhamn, Skånetrafiken 11%

Periodkort Malmö-Köpenhamn, Skånetrafiken 10%

Öresundsbron, BroPass (SEK) 18%

Drivmedelspriser (SEK)

- Bensinpris 8%

- Diesel 0%

- E85 17%

Konsumentprisindex 4%

BILJETTPRISERNA HAR ÖKAT MER 
ÄN KONSUMENTPRISERNA

Källa: Skånetrafiken, Öresundsbron, SCB, SPBI
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Blåljusnyheter dominerar i media
Kriminalitet, olyckor och artiklar om säkerhet och för-
svar tar mycket utrymme i mediernas rapportering om 
grannlandet. Totalt 55 procent av webbartiklarna som 
har hittats genom Øresundsinstittutets sökagenter på 
Meltwater News handlar om något av dessa ämnena – 
51 procent i Danmark och 62 procent i Sverige.

Mediernas val av nyheter återspeglar att vår 
kunskap om grannlandet generellt är låg. Detta ställer 
högre krav på mediebevakningen, som ofta måste 
innehålla en viss mängd fakta om samhällsstrukturer 
för att överhuvudtaget bli förståeliga. Dessa snäva 
ramar för vad vi som läsare kan ta in när det gäller 
nyheter om grannlandet ger stort utrymme för ämnen 
där “reglerna” är universella eller som har stort under-
hållningsvärde: sport, nöjen, kriminalitet, olyckor och 
andra blåljushistorier, skandalhistorier om kändisar, 
stora händelser i kungahuset, bedrägerifall etc. 

I Danmark tar artiklar om politik och värdering-
ar näst mest utrymme, efter blåljusnyheter. Orsaken 
är den regeringskris som den nya svenska regeringen 
kom in i under budgetförhandlingarna med risk för 
nyval, samt Sverigedemokraternas framgång i valet.

I de svenska medierna tar artiklar om ekonomi och 
näringslivet näst mest kolumnutrymme. Oftast når 
endast de riktigt stora nyheterna ut till de svenska lä-
sarna, som till exempel Apples investering i Viborg och 
OW Bunkers konkurs. De regionala nyhetstjänsterna 
News Øresund och Nytt från Öresund spelar en stor 
roll för rapporteringen inom detta ämne. 

Även bevakningen av dansk sport samt av nöjen i 
den danska huvudstaden får utrymme i svenska medier. 

Nyheter om Öresundsintegrationen är nästan 
bara citat från regionala nyhetstjänster. Endast när 
det råder kon�ikt mellan Danmark och Sverige på 
regional eller nationell nivå blir Öresundsintegratio-
nen ämne för mediernas egenproducerade nyheter. 
Ett exempel är införandet av ID-kontroller på 
Copenhagen Airport från 4 januari 2016. 

Den analys som har gjorts till den här rapporten 
visar på samma resultat som analysen ”Grænseover-
skridende journalistik i Øresundsregionen: Et eksem-

pel på horisontal europæisering?” av Media Research 
Øresund, som var en del av interregprojektet Øresund 
Media Platform – ett samarbete mellan Lunds Uni-
versitet, Roskilde Universitet och Øresundsinstituttet.

Integration, integrationsindex och trafiken  
Integrationen i Öresundsregionen kan enkelt öka 
utan att tra�ken över Öresund gör det. Det �nns 
inget entydigt samband mellan tra�kens omfång och 
integrationens utveckling. Till exempel är en svensk 
som bor och arbetar i Danmark mer integrerad än en 
svensk som dagligen pendlar från sin bostad i Sverige till 
en arbetsplats på danska sidan sundet, men den senare 
kommer att ge upphov till långt �er resor över Öresund 
än svensken som bor och arbetar i Danmark.

De två integrationsindexen för Öresundsregionen 
visar att integrationen har minskat betydligt sedan 2008. 
Båda indexen baseras på en ekonomisk förståelseram, 
där de danska och svenska delarna av Öresundsregionen 
blir alltmer likartade (får samma prisnivå) i takt med att 
integrationen ökar. Men sedan �nanskrisen har globala 
faktorer påverkat den danska och svenska ekonomin på 
olika sätt och därför inverkat på Öresundsintegrationen 
mer än tidigare – något som båda integrationsindexen 
beskriver som minskad integration.

Att mäta kontaktytorna mellan danskar och svensk-
ar kan vara ett nytt sätt att se på vardagsintegratio-
nen. Kontakten kan vara fysisk i den meningen att 
man trä�as, eller virtuell, till exempel att man möts 
genom sociala medier. Ett kontaktyteindex kommer 
i högre grad att fokusera på bestånden (till exempel 
danskar i Skåne och svenskar på den danska 
arbetsmarknaden) istället för som nu strömmarna 
(till exempel �ytt- och tra�kströmmar). Men det är 
mer tacksamt att kommunicera si�ror och analyser 
om strömmar, som signalerar dynamik, än om en 
population som signalerar stabilitet, och i vissa fall 
också stillastående. Faran med det är att det kan 
tolkas som ett uttryck för minskande integration 
när tra�k-, �ytt- och pendlingsströmmar avtar, som 
under lågkonjunkturen som följde �nanskrisen.

Ordet integration betyder “det att integrera i en 
helhet”. Öresundsintegrationen har i hög grad satts 
in i en ekonomisk förståelseram, där full integration 
betyder att vi har gemensamma marknader för ar-
betskraft, bostad, varor och tjänster. Redan innan öpp-
nandet av Öresundsbron fastställdes att syftet var en 
gemensam arbets- och bostadsmarknad i rapporten 

“Öresund – en region blir till” utgiven av den danska 
och svenska regeringen 1999. Men debatten om hur 
långt vi har kommit med Öresundsintegrationen kan 
med fördel lyftas ur den ekonomiska förståelseramen 
och in i en förståelseram, som i allt högre grad foku-
serar på nätverk, kontakter och faktiska samarbeten 
över Öresund.

Vad menar vi egentligen med ordet integration?
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Näringslivets samarbete och investeringar över 
Öresund har stor betydelse för integrationen, men 
det fångas endast delvis av de två mätningarna som 
görs idag. Novo Nordisk investerar till exempel ett 
miljardbelopp i forskningsanläggningen Max IV i 
Lund och den kommande forskningsanläggning-
en ESS har själva anläggningen placerad i Lund, 
datacentret i Köpenhamn och såväl ett svenskt som 
ett danskt delägande. Ikea har just invigt sitt globala 
mötescenter Hubhult i Malmö, där placeringen 
motiverades med närheten till �ygplatsen Kastrup. 
Köpenhamns och Malmös gemensamma hamnbo-
lag CMP är ytterligare ett framgångsrikt exempel på 
lyckad integration i regionen.

Integrationen i södra Öresund har 
klarat sig bättre än i norra Öresund

Större arbetsmarknads- och bostadsmarknadsin-
tegration i södra Öresund än i norra Öresund
Både antalet personresenärer och antalet fordon 
på färjorna mellan Helsingborg och Helsingör har 
fallit betydligt sedan 2008, med 30 respektive 35 
procent. Det är mycket mer än i södra Öresund. 
Här har antalet fordon minskat med 2 procent 
under perioden 2008-2014, medan antalet person-
resenärer har ökat med 6 procent, främst på grund 
av en ökning på 13 procent i antalet tågresenärer 
med Öresundstågen över Öresund. Även vad gäller 

Det finns två integrationsindex för Öresundsregionen, 
Förra detta Öresundskomiteens integrationsindex 
samt Näringslivets integrationsindex, utvecklat 
av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren i 
samarbete med Dansk Erhverv. Gemensamt för de två 
indexen är att båda föll under åren efter finanskrisen.

Näringslivets Öresundsindex publicerades senast för 
2014, då indexet med ett värde på 58 hade fallit tillbaka 
till samma nivå som 2005-2006. Indexet kan ha värden 
mellan 0 och 100 och nådde en topp under 2008 med ett 
värde på 68. Indexet består av 15 parametrar, som väger 
lika tungt, inom tre teman: Arbetsmarknad, Trafik samt 
Handel & Samarbete. För var och en av de 15 parame-
trarna ställs det upp ett “benchmark” som ger värdet 
vid full integration. Genom att använda detta värde 
beräknas ett indexvärde mellan 0 och 100 för var och en 
av de 15 parametrarna. Indexet har inte korrigerats för 
konjunktursvängningar och kommer därför att falla i en 
recession, då trafiken minskar och arbetslösheten stiger.
 

Öresundskomiteens integrationsindex visar utveck-
lingen i integrationen över Öresund jämfört med år 
2000 när Öresundsbron öppnades. Indexet har för år 
2000 satts till 100 och värdet för 2014 är 163, vilket 
är något över nivån för 2006. Indexet nådde en topp 
2007, med ett värde på 186. Mätningen består av fem 
delindex: näringsliv, transport och kommunikation, 
kultur, arbetsmarknad och bostadsmarknad. Varje 
delindex består av mellan tre och fem underindex. 
Varje underindex korrigeras med ett index för den 
inhemska utvecklingen med syftet att rensa indexet 
för konjunktursvängningar. Med andra ord kommer 
exempelvis indexet för trafiken över Öresund endast 
att öka om trafiken över Öresund har ökat mer än 
inrikestrafiken.

En svaghet i båda integrationsindexen är, att en del 
av de indikatorerna som används för att beräkna 
indexen, korrelerar, vilket förstärker svängningarna 
i indexet.

Fakta om integrationsindex för Öresundsregionen

bostads- och arbetsmarknadsintegrationen står det 
sämre till i norra än i södra Öresund. 

Utvecklingen i pendlingen över Öresund beror 
på en blandning av arbetsmarknad- och bostads-
marknadsintegration. Om du pendlar över Öresund 
till följd av en �ytt bidrar du till bostadsmarknads-
integrationen och inte till arbetsmarknadsintegra-
tionen, och det �nns också andra drivkrafter som 
ligger bakom utvecklingen. Hädanefter används 
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Pendling Sysselsättning Pendlarnas andel 
av sysselsättningen 
(procent)

2012
Förändring 

2008-12 2012
Förändring 

2008-12

Köpenhamn med omnejd 6 494 -23% 739 538 -1% 0,88%

Nordsjälland 1 016 -28% 171 698 -6% 0,59%

Övriga Östdanmark 290 -21% 327 826 -7% 0,09%

Östdanmark 7 800 -23% 1 239 062 -4% 0,63%

Stormalmö 495 64% 305 853 5% 0,16%

Skåne NV 118 1% 137 824 2% 0,09%

Övriga Skåne 24 41% 112 310 1% 0,02%

Skåne 637 46% 555 987 4% 0,11%

Öresundsregionen 8 436 -21% 1 795 049 -2% 0,47%

Öresund Syd 6 989 -20% 1 045 391 0,4% 0,67%

Öresund Nord 1 133 -25% 309 522 -2% 0,37%

STÖRRE MINSKNING I ARBETSMARKNADSINTEGRATIONEN I NORRA 
ÖRESUND ÄN I SÖDRA

Källa: Örestat

medborgarskapet som en skiljelinje. Är du bosatt 
i fosterlandet och anställd hos en arbetsgivare i 
grannlandet anses det som arbetsmarknadsinte-
gration. Det vill säga att danskar som pendlar 
från Östdanmark till Skåne samt svenskar som 
pendlar från Skåne till Östdanmark räknas som 
en del av arbetsmarknadsintegrationen. Personer 
med en annan nationalitet än dansk och svensk 
fördelas lika mellan bostadsmarknadsintegration 
och arbetsmarknadsintegration. 

Arbetsmarknadsintegrationen (alla pendlare 
med svenskt medborgarskap och 50 procent 
av övriga pendlare med andra medborgarskap 
än svenska och danska) har minskat med 25 
procent i norra Öresund, vilket är mer än i södra 
Öresund (-20 procent). Den större minskningen 
i pendlingen kan förklaras med att arbetsmarkna-
den utvecklats sämre i norra än i södra Öresund. 
Medan sysselsättningen i norra Öresund har 
minskat med 2 procent, har sysselsättningen i 
södra Öresund ökat med 0,4 procent under peri-
oden 2008-2012. 

Integrationen på bostadsmarknaden är störst 
i södra Öresund, där den har ökat sedan �nans-
krisen, medan den har minskat i norra Öresund. 

Totalt har antalet danskar som bor i Skåne 
Nordväst i genomsnitt minskat med 0,9 procent 
varje år från 2008 till 2014, medan antalet dans-
kar i Stormalmö i genomsnitt har ökat med 0,2 
procent årligen under samma period. Motsvaran-
de har antalet svenskar som bor på Nordsjälland 
ökat mindre (0,8 procent i genomsnitt per år) 
än i Köpenhamn och Köpenhamns omnejd, där 
antalet svenska invånare har ökat med 3,4 respek-
tive 5,3 procent i genomsnitt per år.

Summerar man antalet danskar och svenskar 
som bor i grannlandet bor 69 procent i södra 
Öresund (Köpenhamn, Köpenhamns omnejd 
och Stormalmö), medan 21 procent bor i norra 
Öresund (Nordsjälland och Skåne Nordväst). 
Och medan antalet invånare från grannlandet 
i genomsnitt har ökat med 1,3 procent årligen 
i södra Öresund, har det i genomsnitt minskat 
med 0,5 procent årligen i norra Öresund. Antalet 
medborgare från grannlandet har också betydelse 
för hur många som reser över Öresund. Bor du i 
grannlandet besöker du och får besök av vänner 
och familj som åker över Öresund och följakt-
ligen har Öresundsbron haft större fördelar än 
färjorna mellan Helsingör och Helsingborg under 
den gångna perioden. 

Öresund Nord omfattar områdena Skåne Nordväst samt Nordsjälland.
Öresund Syd omfattar områdena Stormalmö och Köpenhamn med omnejd.
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FÖLJANDE KOMMUNER INGÅR I DE ENSKILDA REGIONDELARNA
København med 
omnejd  Nord själland

Övriga 
Östdanmark Stormalmö Skåne NV Övriga Skåne

København Allerød Bornholm  Burlöv  Ängelholm  Bromölla 

Frederiksberg Egedal Faxe  Eslöv  Åstorp  Hässleholm 

Dragør Fredensborg Greve  Höör  Båstad  Hörby 

Tårnby Frederikssund Guldborgsund  Kävlinge  Bjuv  Kristianstad 

Albertslund Furesø Holbæk  Lomma  Helsingborg  Osby 

Ballerup Gribskov Kalundborg  Lund  Höganäs  Östra Göinge 

Brøndby Halsnæs Køge  Malmö  Klippan  Perstorp 

Gentofte Helsingør Lejre  Skurup  Landskrona  Simrishamn 

Gladsaxe Hillerød Lolland  Staffanstorp  Örkelljunga  Sjöbo 

Glostrup Hørsholm Næstved  Svedala  Svalöv  Tomelilla 

Herlev Rudersdal Odsherred  Trelleborg  Ystad 

Hvidovre Ringsted  Vellinge 

Høje-Taastrup Roskilde 

Ishøj Slagelse 

Lyngby-Taarbæk Solrød 

Rødovre Sorø 

Vallensbæk Stevns 

Vordingborg 

Køge
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BOSTADSMARKNADEN
Drivkrafter 
Prisskillnaden mellan bostäder i Köpenhamn 
och övriga Östdanmark har ökat markant 
sedan bostadspriserna nådde sin toppnotering 
strax innan bostadsbubblan sprack. De initialt 
stora prisfallen och dagens stora variation 
vad gäller bostadspriserna på den danska 
sidan Sundet är de viktigaste orsakerna till att 
danskarnas flyttström vänt, så att det idag finns 
en nettoinflyttning av danskar från Skåne till 
Östdanmark.

Citytunnelns restidsförkortning för tågresor 
vidare från Malmö har varit en drivkraft för 
danskarnas (om)lokalisering internt i Skåne. 
Den nya stationen i Hyllie kan också ha haft 
betydelse för danskarnas omlokalisering i 
Skåne, trots att restiden med bil från de södra 
kommunerna till Hyllie är ungefär densam-
ma som den var till den förra stationen vid 
Svågertorp. Gränskontrollen som infördes 
hösten 2015 på grund av den massiva flykting-
strömmen och ID-kontrollen på Copenhagen 
Airport från årsskiftet kan få ett negativt 
inflytande på hur många danskar som flyttar 
till Sverige och kan dessutom få fler danskar 
att välja att flytta tillbaka till Danmark om den 
fortsätter under en längre tidsperiod. 

Bostadspriserna 
Den ökande skillnaden i bostadspriser mellan 
Köpenhamn och Malmö sedan 2013 har inte 
fått nettoflyttströmmen från Östdanmark till 
Skåne att stiga igen. Den har tvärtom sjunkit 
och är historiskt låg. Förklaringen är att de 
höga danska priserna fram till 2013 i hög grad 
var koncentrerade till Köpenhamn.

När bostadsbubblan brast spred sig pris-
sänkningarna till hela Danmark med Köpen-
hamn som förtrupp. Men medan bostadspriser-
na i Köpenhamn började stiga igen under 2009 
och sedan dess har fortsatt uppåt, hade bostads-
marknaden i de övriga delarna av Östdanmark 
svårare att ta sig ur krisen. Först 2013 började 

priserna på bostäder utanför Köpenhamn 
öka igen, med resultatet att Köpenhamn har 
distanserat sig prismässigt från övriga Östdan-
mark. Medan det 2007 kostade lika mycket 
att köpa ägarlägenhet eller villa i Köpenhamns 
omnejd som inne i staden, var prisskillnaden 
under 2015 14 procent för ägarlägenheterna 
och 28 procent för villorna. Idag är bostads-
priserna i Köpenhamn uppe på samma nivå 
som före krisen, medan priserna i resten av 
Östdanmark jämfört med toppnoteringen 
före krisen ligger på 68 - 92 procent för villor 
och 67 -  80 procent för ägarlägenheter. Kon-
kurrensen för de skånska kommuner som vill 
locka danska bostadsköpare är med andra ord 
fortfarande mycket hård och flyttströmmen av 
danskar till Skåne förväntas inte börja stiga på 
allvar igen förrän bostadspriserna i stora delar 
av Östdanmark åter är uppe på samma nivå 
som före krisen.

SKILLNAD I BOSTADSPRISER 
MELLAN KÖPENHAMN OCH 
KÖPENHAMNS OMNEJD
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Flyttströmmen har vänt
Flyttströmmen till Skåne från Östdanmark nådde 
en topp under 2007, då de danska bostadspriser-
na var som högst. Sedan dess har den vänt och 
flyttströmmen från Skåne till den danska sidan av 
sundet var under 2014 för femte året i rad högre än 
i motsatt riktning. Antalet personer som flyttade 
från Östdanmark till Skåne var under 2014 det 
lägsta sedan öppningen av Öresundsbron. 

Medan flyttströmmen från Östdanmark till Skå-

ne domineras av åldersgruppen 20-30 år, vilka står 
för 36 procent av alla flyttningar, sätter tillbakaflyt-
tande danska barnfamiljer sin tydliga prägel på ål-
dersfördelningen på dem som flyttar från Skåne till 
Östdanmark. Personer 30-39 år och 0-9 år utgör 26 
procent respektive 19 procent av flyttströmmen från 
Skåne till Östdanmark. Åldersgruppen 20-29 år 
utgör 27 procent av dem som flyttar från Skåne till 
Östdanmark. Det är mycket lägre än 20-åringarnas 
andel av flyttlassen från Skåne till övriga Sverige, där 

ANTAL FLYTTNINGAR MELLAN ÖSTDANMARK OCH SKÅNE 

FRÅN REGIONALA TILL GLOBALA DRIVKRAFTER – BILAGA
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de med en andel på 45 procent utgör nära hälften 
av alla som flyttar.

Danskarna dominerar flyttströmmarna över Sun-
det i båda riktningar. Under 2014 var 62 procent 
av alla som flyttade över Öresund danskar. Under 
2006, vilket är ett av de år då flest flyttade från Öst-
danmark till Skåne, hade 4 av 5 av dem som flyttade 
över Öresund danskt medborgarskap.

Fler svenskar i Östdanmark, men färre 
tweens, teens och unga
Antalet svenskar som bor i Östdanmark ökade i 
genomsnitt med 3,1 procent per år under tidsperio-
den 2008-2014. Särskilt under 2013 och 2014 ökade 
antalet svenskar som bor i östra Danmark (500 perso-
ner per år). Totalt 10 600 svenska medborgare bodde 
i slutet av 2014 i Östdanmark – mindre än hälften så 
många som antalet danskar i Skåne. Antalet svenskar 
har ökat inom alla åldersspann utom det som utgörs 
av 10-24-åringar. Den största ökningen gäller 
åldersgruppen mellan 25 och 39 år, vilken utgör 34 
procent av alla svenska medborgare i Östdanmark.

Svenska medborgare i arbetsför ålder (här 25-64 
år) utgör en väsentligt större andel (67 procent) 
av alla svenska medborgare i Östdanmark än de 
25–64-åriga utgör av den totala östdanska befolk-
ningen (54 procent).

Män är underrepresenterade i Östdanmarks 
svenska befolkning och utgör en andel på bara 
41,3 procent. Denna andel har bara ökat svagt 
sedan 2008, då männen utgjorde 40,9 procent. 49 
procent av den totala befolkningen i Östdanmark 
är män. Det är särskilt bland 20-39-åringarna som 
de svenska männen är underrepresenterade – här är 
bara 39 procent av de svenska medborgarna män 
medan 50 procent av den totala östdanska befolk-

ningen inom samma åldersspann är män. 
Lite mer än hälften (52 procent) av de svenskar, 

som bor i Östdanmark, bor i Köpenhamn eller på 
Frederiksberg. Ytterligare 35 procent bor i övriga 

SVENSKAR I DANMARK

SVENSKA MEDBORGARE I ÖST-
DANMARK, ÅLDERSFÖRDELNING
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Region Huvudstaden, medan blott 13 procent bor i 
Region Själland. 

Antalet svenska invånare i Östdanmark har 
ökat i samtliga sex själländska regiondelar under 
perioden 2008-14, men olika mycket. Köpenhamns 
omnejd har haft den största tillväxten med en ge-
nomsnittlig årlig ökning av antalet svenska invånare 
på 5,3 procent, och Nordsjälland har haft den lägsta 
ökningen med 0,8 procent per år. (Det ska dock 
noteras att Bornholm har haft nolltillväxt). Det är 
dock inte i alla kommuner i Köpenhamns omnejd 
som antalet svenskar ökat. Till exempel bodde det i 
ett antal kommuner längs Ring 3 (Herlev, Glostrup 
Albertslund, Ishøj och Vallensbæk) färre svenskar i 
slutet av 2014 än 2008.

Flyttströmmen av skåningar styrs av bostads-
marknaden och flyttströmmen av övriga svenskar av 
arbetsmarknadsläget

Nästan tre fjärdedelar av de svenskar som flyttade 
till Östdanmark under 2014 flyttade från en bostad 
i Skåne, men det är bara under de senaste fem åren 
som nettoflyttströmmen av svenska medborgare 
från Skåne till Östdanmark har varit större än 
flyttströmmen av svenska medborgare från övriga 
Sverige till Östdanmark. Totalt flyttade det under 
perioden 2008-2014 såväl 4 000 svenska medborg-
are från Skåne till Östdanmark som 4 000 svenska 
medborgare från övriga Sverige till Östdanmark. 
Och sett till hela perioden 2000-2014 flyttade 1 
000 fler personer från övriga Sverige till Östdan-
mark än från Skåne till detsamma. (Övriga Sverige: 
7 600, Skåne: 6 600).

Flyttmönstret för skåningar ser likadant ut som 
för danskar som flyttar över Sundet och bedöms till 
stor del vara styrt av bostadspriserna. Flyttströmmen 
av svenskar från övriga Sverige verkar i hög utsträck-
ning vara styrd av arbetsmarknadsläget i Danmark, 
framförallt det i Köpenhamn.

Den stora merparten (63 procent) av de svenska 
medborgare som flyttar från Sverige till Östdanmark 
flyttar till Köpenhamn. Men sedan 2008 har allt fler 
valt att bosätta sig i Köpenhamns omnejd. År 2008 
flyttade 18 procent av de svenska invandrarna till 
Danmark till Köpenhamns omnejd. 2014 har den 
andelen ökat till 24 procent – nästan var fjärde. Det 
beror på en ökning i inflyttningen från Skåne som 
tar fart samtidigt som bostadspriserna i Köpenhamn 
börjat öka igen.

Många danskar i Skåne har fått barn
Antalet danska medborgare bosatta i Skåne har 
minskat med i genomsnitt 0,2 procent årligen un-
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ÖSTDANMARK

Inflyttningsregiondel för svenska medborgare 
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der perioden 2008 till 2014 efter en genomsnittlig 
årlig ökning på 11 procent under perioden 1999-
2008. I 18 av Skånes 33 kommuner finns det idag 
färre danska invånare än 2008.

Vid slutet av 2014 bodde 23 800 danska med-
borgare i Skåne. Nästan två tredjedelar (63 procent) 
av danskarna bodde i någon av de tre städerna 
Malmö (49 procent), Helsingborg (9 procent) eller 
Landskrona (5 procent), som har det gemensamt att 
de antingen har eller har haft färjeförbindelse eller 
fast förbindelse till Danmark.

Barn i åldern 0-14 år utgör en ständigt växande 
del av gruppen danskar i Skåne. 2014 utgjorde 
0-14-åringarna 24 procent av de danskar som 
bodde i Skåne, en ökning från 18 procent 2008. En 
stor del av de danskar som under 00-talet flyttade 
till Skåne var unga par och många av dessa har idag 
bildat familj. En del danska familjer väljer dock att 
flytta tillbaka till Danmark när barnen närmar sig 
skolåldern. Barn i 6-14-årsåldern utgör endast 9 
procent av danskarna i Skåne, medan de i 0-5-årsål-
dern utgör 15 procent. 

Danskarna i Skåne är yngre än den övriga 
befolkningen. Hälften av dem är under 37 år och 
genomsnittsåldern är 36,1 år. Yngst är danskarna i 
Malmö med en genomsnittsålder på 29,6 medan de 
äldsta danskarna finns i Osby där genomsnittsåldern 
är 54,8 år.

Malmö är den svenska kommun där danskarna 
utgör den största andelen av befolkningen. 3,7 
procent av Malmös invånare har danskt medborgar-
skap, medan danskarna utgör 1,8 procent av Skånes 
totala befolkning. Det är intressant att notera att i 
Helsingborg och i Lund utgör danskarna en mindre 
andel än i Skåne som helhet: 1,6 procent i Helsing-
borg och 0,6 procent i Lund.

Danskarna har flyttat längre in i Skåne efter 
Citytunnelns öppning
Det finns ett tydligt mönster i vilka skånska 
kommuner som har fått fler danska invånare sedan 
finanskrisen. Hässleholm, Kristianstad och Lund 
– tre kommuner med stationer där Öresundstågen 
stannar – är de som har haft den största tillväxten 
sett till antalet danska invånare under perioden 
2008-2014, med en genomsnittlig årlig tillväxt på 
6,7 procent, 3,8 procent respektive 3,3 procent. För 
alla tre stationsstäderna förkortades tågresan mot 
Danmark med tio minuter i och med öppningen 
av Citytunneln 2010. Även i Landskrona – där 
Öresundstågen också stannar – har antalet dans-
ka invånare ökat sedan 2008: med 1,6 procent. 
Detsamma gäller Vellinge och Trelleborg längs E6/
E22. Vellinge hade 2014 1,7 procent fler danskar än 
2008 och Trelleborg 0,8 procent fler.

Statistiken visar antalet danska medborgare i 
Skåne och svenska medborgare i Östdanmark. 
Fram till 1 september 2015 har det inte varit 
möjligt för danska medborgare att ha dubbelt 
medborgarskap. Därför har de danskar som velat 
rösta i det svenska riksdagsvalet varit tvungna att 
avsäga sig sitt danska medborgarskap. Den dans-
ka grundlagen innebär att danskar som bosätter 
sig permanent utomlands förlorar sin rösträtt till 
Folketinget, så genom att byta medborgarskap 
har danskarna fått tillbaka sitt demokratiska 
inflytande på nationell politik. Svenska medborg-
are bosatta i Danmark har däremot inte förlorat 
sitt demokratiska inflytande i Sverige. Det är 
inte känt hur många som har bytt från danskt 
till svenskt medborgarskap och från svenskt till 
danskt, men det antas vara en mindre grupp.

Statistiken kan inte säga allt
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Drivkrafter

Det är främst utvecklingen på den danska arbets-
marknaden som styr arbetsmarknadsintegrationen 
över Öresund. Men medan den danska sysselsätt-
ningen minskade med 4 procent från 2008 till 
2012, minskade arbetsmarknadsintegrationen i 
Öresundsregionen under samma period betydligt 
mer (med 23 procent). En möjlig förklaring till att 
de svenska pendlarna i högre grad än sina danska 
kollegor har förlorat sina jobb, är att majoriteten 
av de svenska pendlarna varit anställda i relativt få 
år innan krisen kom, och därför varit billigare att 
avskeda än den övriga arbetskraften. En annan tes är 
att utländsk arbetskraft i allmänhet ses som en form 
av reservarbetskraft, som man kan/får dra nytta av i 
högkonjunkturer, men som man gör sig av med när 
den inte längre behövs.

Pendlingen styrs av både arbetsmarknads- 
och bostadsmarknadsintegration
Pendlingen över Öresund har fallit med 21 procent 
sedan toppnoteringen under 2008. 93 procent av 
alla pendlare pendlar från Skåne till Östdanmark.

Utvecklingen av pendlingen över Öresund beror 
såväl på arbetsmarknads- som bostadsmarknadsin-

tegrationen. Om du pendlar över Öresund till följd 
av en flytt, bidrar du till bostadsmarknadsintegra-
tionen och inte till arbetsmarknadsintegrationen. 
Det är också andra drivkrafter som ligger bakom 
utvecklingen. Hädanefter används medborgarskapet 
som en skiljelinje. Är du bosatt i ditt fosterland 
men anställd av en arbetsgivare i grannlandet, anses 
det som arbetsmarknadsintegration. Det vill säga 
att när danskar pendlar från Östdanmark till Skåne 
eller svenskar pendlar från Skåne till Östdanmark 
betraktas det som arbetsmarknadsintegration. 
Personer med andra nationaliteter än danskar och 
svenskar fördelas lika mellan bostadsmarknadsinte-
gration och arbetsmarknadsintegration. Hädanefter 
omfattas därför endast svenska medborgare samt 
50 procent av övriga personer med icke-danska och 
icke-svenska medborgarskap.

Finanskrisen hade större effekter på pendlingen 
från Skåne än på den danska sysselsättningen

Antalet svenska medborgare med jobb i Östdan-
mark har minskat med 2 700 personer från 2008 
till 2013. Det är en drygt 50 procent större minsk-
ning än motsvarande minskning av antalet danska 
medborgare, som pendlar från Skåne till Östdan-
mark. Det sistnämnda antalet har minskat med 1 
700 personer under samma period, vilket ungefär 
motsvarar minskningen i antalet danska medborga-
re i arbetsför ålder som bor i Skåne (- 1 650).

Arbetsmarknadsintegrationen har följt samma 
utveckling som sysselsättningen. Finanskrisen 
utvecklades i Danmark till en realekonomisk kris, 
där den danska ekonomin drabbades av recession. 
Det påverkade den danska sysselsättningen, som 
från 2008 till 2012 minskade med 4 procent. Det 
påverkade också arbetsmarknadsintegrationen i 
Öresundsregionen, som under samma period har 
minskat med 23 procent.

Minskningen i pendlingen från Skåne till Öst-
danmark kan förklaras av den ekonomiska avmatt-
ningen i Danmark, men storleken på minskningen 
kan förklaras av andra faktorer. Minskningen i 
pendlingen under perioden 2008 till 2012 (23 pro-
cent) är mycket högre än minskningen i den danska 
sysselsättningen. Många svenskar blev anställda i 
konjunkturkänsliga yrken under högkonjunktu-
ren på 00-talet och har därför drabbats hårdare än 
den inhemska arbetskraften av den ekonomiska 

ARBETSMARKNADEN
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avmattningen. Men det förklarar endast en liten del 
av minskningen. Generellt sett har svenskarna åkt 
ut från den danska arbetsmarknaden i efterdyning-
arna av krisen. Endast inom offentlig förvaltning 
och försvar samt utbildningssektorn, som båda är 
branscher där pendlare är underrepresenterade, 
har antalet svenska pendlare ökat under perio-
den 2008-2012. Och inom transportbranschen, 
där de svenska pendlarna historiskt varit många, 
har sysselsättningen i Östdanmark minskat med 
mer än minskningen av antalet svenska anställda 
i branschen. För alla andra övriga branscher har 
minskningen i sysselsättningen drabbat de svenska 
anställda långt hårdare än de övriga medarbetar-
grupperna. Värst ser det ut i hotell- och restaurang-
branschen som idag har 10 procent fler anställda än 
2008, men där antalet svenska pendlare har sjunkit 
med 29 procent. 

Det kan finnas många förklaringar till varför de 
svenska pendlarna i högre grad än sina danska kol-
legor har förlorat sina jobb. En möjlig förklaring är 
att majoriteten av de svenska pendlarna har varit an-
ställda i relativt få år innan krisen kom, och därför 
är billigare att avskeda än den övriga arbetskraften. 
En annan tes är att utländsk arbetskraft i allmänhet 
ses som en form av reservarbetskraft, som man kan 
dra nytta av i högkonjunkturer, men som man gör 
sig av med när den inte längre behövs.

I praktiken vet vi inte om svenskarna, som tidi-
gare arbetade i Danmark har slutat på grund av att 
de har fått jobb i bosättningslandet eller om de har 
blivit avskedade. En faktor som kan ha uppmuntrat 
de svenska pendlarna att söka jobb i hemlandet är 
växelkursutvecklingen sedan 2011.

Pendlingen (danskar och 50 procent av dem med 
övriga nationaliteter) från Östdanmark till Skåne 
har ökat med 46 procent mellan 2008 och 2012, 
men har ökat från en ganska låg nivå och utgör 
fortfarande mindre än 10 procent av den totala 
Öresundspendlingen. Även här följer pendlingsut-
vecklingen den generella utvecklingen på arbets-
marknaden – sysselsättningen i Skåne har ökat med 
4 procent mellan 2008 och 2012 – dock med ett 
enstaka undantag: när pendlingen föll under 2010. 
Denna minskning hänger utan tvekan ihop med 
den kraftiga nedgången i den svenska kronans vär-
de, vilket sannolikt kom som en överraskning för de 
allra flesta pendlare och troligen fick en del att söka 
jobb i bosättningslandet.

ANTAL PENDLARE FRÅN SKÅNE 
TILL ÖSTDANMARK 
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Medvetenheten om vad kulturen och turismen har 
att erbjuda har ökat i Öresundsregionen, bland 
annat genom kampanjer från turistorganisationerna 
och trafikbolagen, och antalet övernattningar har 
ökat. För danskarna har kunskapen om och besöken 
i Skåne ökat betydligt. Antalet danska övernatt-
ningar i Skåne och Malmö har ökat markant och 
mer än i Sverige som helhet, där antalet danska 
övernattningar har minskat med 18 procent från 
2008 till 2014. I Region Skåne ökade de danska 
övernattningarna med över 60 procent från 2008 
till 2009, för att därefter minska igen som en effekt 
av valutaskillnaden. 2014 års nivå med 188 385 
övernattningar, ligger dock fortfarande 19 procent 
över 2008 års nivå. Antalet danska övernattningar 
i Malmö befann sig på en relativt låg nivå under 
2008 och tillväxten på 51,9 procent under perioden 
2008-2014, måste därför ses i förhållande till en låg 
utgångspunkt. År 2008 skedde 58 317 danska över-
nattningar i Malmö och år 2014 var siffran 88 581.

Region Huvudstaden har fått fler svenska gäster, 
medan tillväxten i resten av Danmark har varit mer 
blygsam. Antalet svenska övernattningar i Danmark 
ökade med 4 procent under perioden 2008-2014, 
men sett över en längre period har antalet svenska 
övernattningar i Danmark minskat markant. De 

svenska övernattningarna i den danska huvudstads-
regionen ökade med 21,1 procent under perioden 
2008-2014. Men mellan 2008 och 2009 minskade 
de med 20,7 procent på grund av valutaskillnaden. 
I Region Själland var minskningen ännu större: 
30,1 procent. Antalet svenska övernattningar i 
Region Själland minskade ytterligare under 2010, 
och har sedan dess ökat långsamt igen. Men jämfört 
med rekordåret 2008, då antalet svenska över-
nattningar i Region Själland uppgick till 279 387 
stycken, minskade de med 14,4 procent fram till 
och med 2014.

TURISM

2014 Tillväxt 
2008-2014

Danska övernattningar  
i Region Skåne

188 385 19%

Svenska övernattningar  
i Region Huvudstaden

811 426 21%

Svenska övernattningar  
i Region Själland

239 038 -14%

ÖVERNATTNINGAR PÅ ANDRA  
SIDAN ÖRESUND

Källa: Danmarks Statistik och Statistiska Centralbyrån 
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Öresundsregionen har efter finanskrisen gått in i en 
ny fas: en omställningsfas, där organisationer och 
samarbetsformer omvandlas, nya strategier läggs och 
nya mål sätts upp. Den första fasen omfattade åren 
strax efter öppnandet av Öresundsbron. Då riktades 
fokus mot att få den nya regionen att fungera och 
mot de introverta processerna. Informationstjänsten 
Øresunddirekt grundades 2000, Øresundsinstituttet 
2002, det kom ett skatteavtal mellan Danmark och 
Sverige 2003, vilket bland annat gav pendlarna ett 
särskilt broavdrag, medan det politiska samarbetet i 
Öresundskomiteen hade etablerats redan 1993. 

I och med finanskrisen användes tiden efterhand 
allt mindre till de stora visionära projekten. I stället 
skiftade fokus till vad pengarna spenderas på och 
den internationella konkurrensen mellan storstä-
der. Med Fehmarn Bält-förbindelsen som väntas 
öppna 2026, samt ESS, som tas i bruk år 2019 och 
beräknas vara slutfört år 2025, stärks Öresundsre-
gionens ställning och tillgänglighet internationellt. 
Ett antal Öresundsorganisationer har genomgått 
eller genomgår just nu en omvandlingsprocess och 
omorganisation med syftet att stärka regionen i 
den internationella konkurrensen och/eller ge mer 
valuta för pengarna. Øresundsinstituttet fick en ny 

strategi under 2014, Öresundskomiteen omvandlas 
den 1 januari 2016 till the Greater Copenhagen and 
Skåne Committee och Medicon Valley Alliance fick 
en ny strategi under 2015.

Generellt behöver samarbetena bred förankring i 
både den svenska och danska delen av Öresundsre-
gionen för att bestå över tid. Ju färre personer som 
är eller som känner sig som en del av samarbetet, 
desto större är risken för att samarbetet läggs ner 
under kristider, så som vi har sett ske med flera av 
Öresundssamarbetena. Ju bredare förankring, desto 
större är ambassadörsnätverket för det konkreta 
samarbetet. Örestat är ett exempel på ett samarbete 
med ett litet ambassadörsnätverk, medan Medicon 
Valley Alliance är ett exempel på ett samarbete med 
ett stort nätverk.

 En rad Öresundssamarbeten har eller har haft 
ett självständigt sekretariat. Dessa kan delas in i tre 
grupper: integrationsaktörerna, klusterorganisatio-
nerna och fyrtornsprojekt. Till den senare kategorin 
hör de tre nedlagda samarbeten Öresundsuniver-
sitetet, Øresund Science Region samt Öresund 
Network. Ett fyrtornsprojekt som aldrig har haft 
något självständigt sekretariat är statistiksamarbetet 
Örestat.

SAMARBETEN
FYRTORNSPROJEKT OCH INTEGRATIONSAKTÖRER

Fas 1 – introverta 
processer

3 faser med olika fokus och krav på organisationerna
Öresundsregionens livslinje

2000 2005 2010 20202015 2025

Fas 2– Omställningsfas Fas 3 – Internationell 
konkurrenskraft

1993 
Öresunds-
komiteen 
etableras

Bron 
öppnar

Øresund-
direkt 
etableras

Danskt-
svenskt 
skatteavtal

Øresund 
Network 
läggs ned

Øresundsuniversitetet 
och Øresund Science 
Region läggs ned

Øresundsinstituttet 
ny strategi

Det politiska sam-
arbetet förnyas 
– Greater Copenhagen

Medicon Valley 
Alliance förnyas

Øresundsinstituttet 
etableras

ESS 
färdigt

Fehmarn Bält 
förbindelsen öppnar
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Marknadsföringsamarbetet Öresund Network 
som finansierades av Ekonomi- och näringslivs-
ministeriet, Region Huvudstaden, Region Skåne 
och Sveriges Utrikesdepartementet lades ner 2008. 
Anledningen var att det hela tiden varit planen att 
de två länderna successivt skulle minska sin finan-
siering, samt att det kunde uppnås synergieffekter 
genom att flytta över en del av aktiviteterna  till 
Øresunddirekt (Berlingske 16 augusti 2007 ”Öre-
sund Network nära att läggas ner”).

Öresundsuniversitetet var ett samarbete mellan 
nio danska och svenska universitet, som grundades 
1997 och lades ner 2012. 2002 grundades Øresund 
Science Region som underorganisation med ge-
mensamma sekretariat. Øresund Science Region var 
ett dubbel trippel helix-samarbete mellan regionala 
myndigheter, universitet och företag i Danmark och 
Sverige och byggde upp plattformarna Medicon, 
Food, IT, Logistics, Environment, Nano, Design, 
Materials, Diginet och Humaniora.

Medicon Valley Alliance (ursprungligen Medicon 
Valley Academy) är en medlemsfinansierad life 
science-klusterorganisation, som startades 1997 som 
ett Interregprojekt och i dag har cirka 250 medlem-
mar. Organisationen har under 2015 antagit en ny 
strategi.

Statistiksamarbetet Örestat är det enda fyrtorns-
samarbetet, som inte har ett eget sekretariat. Samar-
betet började som ett interregprojekt, som tog fram 
gränsregional statistik och skapade en databank. Två 
efterföljande interregprojekt har vidareutvecklat det 
statistiska innehållet i databanken. Den kontinu-
erliga driften av databanken samt uppdatering av 
befintlig statistik finansieras av Region Skåne samt 

Danmarks Statistik, som sedan 2001 har avsatt 
budgetmedel för samarbetet. 

Danmarks statistiks finansiering utsätts dock 
för årliga besparingar på samma sätt som de övriga 
statistikområdena, vilket innebär att den danska 
finansieringen minskar från år till år. Man har i 
flera år försökt få en statlig svensk medfinansie-
ring till samarbetet, vilket ännu inte har lyckats. 
Att huvuddelen av finansieringen vilar på en enda 
organisation, Region Skåne, är ohållbart på längre 
sikt. En omstart av samarbetet kan vara en möjlig 
lösning, som kan öppna upp för medfinansiering 
från andra källor.

Centrum för Öresundsstudier (CORS) vid Lunds 
Universitet är en nätverksorganisation med mål-
sättningen att skapa möten mellan forskare med 
intresse för dansk historia, kultur och samhälle, 
Öresundsregionen, samt dansk-svenska relationer. 
CORS håller seminarier, workshops och konferenser, 
ger ut tidskriften Gränslös och en bokserie. Både i 
tidskriften och bokserien, där verken ofta är antolo-
gier, är majoriteten av författarna svenska. Men det 
finns också många danska forskare som publicerar 
material i såväl böckerna som tidskriften. CORS är 
ett exempel på ett brett förankrat nätverk med många 
ambassadörer, dock utan större synlighet. 

Informationstjänsten Øresunddirekt och det 
dansk-svenska kunskapscentret Øresundsinstituttet 
är båda kunskapsorganisationer med ett kontinu-
erligt flöde: Øresunddirekt av privatpersoner och 
företag som har aktiviteter på tvärs över Sundet, och 
Øresundsinstituttet av nyheter, fakta och analyser, 
som ger ett kunskapsfundament för Öresundssam-
arbetet.

Förutom de Öresundssamarbeten som har eller 

Politiskt samarbete
• the Greater Copenhagen and Skåne Committee 

(tidigare Öresundskomiteen)
• Forskning
• Centrum for Öresundsstudier

Kunskapsorganisationer 
• Øresunddirekt
• Øresundsinstituttet

Fyrtornssamarbeten som omorganiserats
• Medicon Valley Alliance

Fyrtornssamarbeten som lagts ner
• Öresundsuniversitetet
• Øresund Science Region
• Öresund Network

Fyrtornssamarbeten med behov av omstart
• Örestat

Omorganisation efter 2008
• Øresundsinstituttet
• Medicon Valley Alliance
• Öresundskomiteen
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har haft ett självständigt sekretariat, finns en lång 
rad samarbeten mellan regionala myndigheter, 
universitet och företag i Öresundsregionen.

EU är via stödprogrammet Interreg Öresund-Kat-
tegat-Skagerrak den största finansiären av nya 
projekt och samarbeten i Greater Copenhagen/Öre-
sundsregionen. Totalt har det avsatts 54 miljoner 
euro till Öresundsprojekt under programperioden 
2014-2020. Eftersom de regionala aktörerna ska 
bidra med lika mycket, omfattar Öresundsprojekten 
en samlad ekonomi på 108 miljoner euro inom in-
satsområdena innovation, grön ekonomi, transport 
och sysselsättning.

Tre stora interregprojekt
ReproUnion: 15,4 miljoner euro

Ofrivillig barnlöshet står i fokus för interregpro-
jektet ReproUnion, som startade den 15 september 
2015 och löper i tre år. Region Skåne och Region 
Huvudstaden, universitet och sjukhus i regionen, 
samt läkemedelsföretaget Ferring och Medicon Val-
ley Alliance deltar i projektet. Det är en fortsättning 
på projekten ReproSund och ReproHigh.

Lightning Metropolis: 7,3 miljoner euro
Interregprojektet vill göra regionen till ett labo-

ratorium för smart belysning i städerna genom 20 
specifika demonstrationsprojekt i offentliga miljöer. 
Kunskaper och färdigheter ska delas tvärs över 
Öresund. Åtta kommuner, två regioner, tre univer-
sitet och flera organisationer och företag, inklusive 
DONG och Philips deltar. Projektet startade den 1 
oktober 2015 och löper i tre år.

ESS & MAX IV Cross Border and Society: 19 
miljoner euro

Ett stort samarbete mellan 27 olika partner, 
däribland åtta universitet från Danmark, Norge 
och Sverige. Region Skåne leder projektet som ska 
förbereda unga forskare för att kunna använda tek-
niken vid forskningsanläggningarna ESS och MAX 
IV, som byggs utanför Lund. 

Dessutom består projektet av delprojekt om 
internationell marknadsföring, involvering av yrkes-
livet, gränshinder och mottagning av internationella 
talanger. 

Den totala budgeten är 19 miljoner euro, hälften 
kommer från EU:s regionala utvecklingsprogram 
för Öresund-Kattegat-Skagerrak.
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