
TREND
REPORT

FLYTTMÖNSTER 
ÖVER ÖRESUND

EN DEL AV RAPPORTSERIEN 

ÖRESUNDSREGIONEN 2020:



ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Februari 2020

Sekretariat
Johan Wessman, vd och chefredaktör
Jenny Andersson, biträdande chef och senioranalytiker
Thea Wiborg, administrativ chef och senioranalytiker (tjänstledig)
Sofie Paisley, koordinator och kommunikatör
Anna Palmehag, analytiker och reporter
Sofi Eriksson, analytiker och reporter (föräldraledig)
Emil Persson, analytiker och reporter
Erik Ottosson, analytiker och reporter
Kristoffer Dahl, analytiker Greater Copenhagen Life Science analysis initiative 
Camilla Neve, analytiker och reporter

En analys från oberoende Øresundsinstituttet.
Øresundsinstituttet står ensamt för rapportens analys och slutsatser.

Rapporten är skriven av Emil Persson och Jenny Andersson. 

Layout: Øresundsinstituttet
Foto: News Øresund, om inte annat anges.
Omslagsfoto: News Øresund 

© Øresundsinstituttet – genom Öi Service AB – 19 februari 2020

ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt kunskaps centrum  
som genom analyser, fakta, nätverksmöten och nyhetsbyrån News Øresund 
bidrar till en ökad känne dom om utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs 
utan vinst intresse och med finansiering från fler än 100 medlemmar från stat, 
regioner, kommuner, universitet och det privata näringslivet.

Östergatan 9 A | 211 25 Malmö | +46 (0) 40 30 56 30 | info@oresundsinstituttet.org | www.oresundsinstituttet.org 

1 870

Trendbrott i flyttningar över sundet 2000, 2010 och 2018

20 229 personer födda i 
Danmark bor i Skåne
Vid årsskiftet 2018/2019 bodde  20 229 per-
soner födda i Danmark i Skåne. Det är färre 
än de närmare 24 000 danskfödda som 
bodde i Skåne under toppåret 2010, men 
betydligt fler än de cirka 14 500 danskföd-
da personer som bodde i Skåne ett halvår 
innan Öresundsbron öppnade.

EKONOMISKA MOTIV ATT FLYTTA ÖVER SUNDET.  
Det finns pengar att tjäna för en person 
som jobbar i Danmark och bor i Sverige.  
Lönen intjänas i högt värderade danska 
kronor medan bostäder, stora bilar  och 
barnomsorg generellt är billigare i Sverige 
än i Danmark. 

Befolkningen ökar
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Efter Öresundsbrons invigning år 2000 ökade 
antalet danskar som flyttade till Skåne mest 
och efter sju år nåddes en toppnotering. 2010 
hade utvecklingen vänt och antalet personer 
som flyttade från Skåne till Östdanmark (Region 
Hovedstaden och Region Sjælland) var fler än i 

Under 2018 flyttade 1 870 personer från 
Skåne till Östdanmark (Region Sjælland 
och Region Hovedstaden).

Öresundsregionens befolkning-
sökning beror främst på inflyttning 
från andra länder, där sundsflyt-
tarna utgör en del.

Den första januari 2019 bodde 10 405 
personer i Östdanmark som var födda 
i Sverige och inte har en förälder som 
är dansk medborgare, född eller bosatt 
i Danmark. 2018 var första gången det 
rörde sig om fler än 10 000 personer.

10 405 personer födda i  
Sverige bor i Östdanmark
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RAPPORTSERIE OM ÖRESUNDSREGIONEN 2020  
I år firar Öresundsbron 20 år och det ger anledning att se 
närmare på Öresundsregionens  utveckling. Øresundsinsti-
tuttet startar nu sin bevakning inför det kommande jubile-
et, vilket bland annat görs i en rapportserie. I denna första 
rapport är fokus på flyttmönster över Öresund. 
     Under våren kommer Øresundsinstituttet, tillsammans 
med Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universi-
tet, även att ge ut boken ”Checkpoint 2020: Människor, 
gränser och visioner i Öresundsbrons tid”. I boken varvas 
forskaressäer med intervjuer och citat av människor som 
lever och verkar i regionen.
     Den 23 april arrangerar Øresundsinstituttet en konferens 
i samarbete med Lunds universitet och Köpenhamns uni-
versitet med anledning av Öresundsbrons 20-årsjubileum.

1 522
Under 2018 flyttade 1 522 personer 
från Östdanmark (Region Sjælland och 
Region Hovedstaden), till Skåne. 

motsatt riktning. Därefter har antalet minskat 
i båda riktningar, men en flytt från Skåne till 
Östdanmark är fortsatt vanligare än i motsatt 
riktning. 2018 skedde ett nytt trendbrott då fler 
svenska än danska medborgare flyttade från 
Skåne till Östdanmark. 
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Antalet personer som väljer att flytta över Öresund är 
en integrationsparameter som visar att Skåne och Öst-
danmark är en sammanhängande region. Det finns 
flera förklaringar till att personer väljer att flytta över 
sundet. Det kan röra sig om ekonomiska faktorer, 
som minskade kostnader för bostad, bil och barnom-
sorg, och valutavinster eller om ett nytt jobb, önskan 
om ett nytt äventyr eller en nyfunnen kärlek. Över tid 
har strömmarna förändrats och påverkats bland annat 
av konjunkturutvecklingen i de båda länderna. 

Enligt senast tillgänglig statistik, från årsskiftet 
2018/2019, bor 20 229 personer i Skåne som är 
födda i Danmark och 10 405 personer i Östdanmark 
som är födda i Sverige och inte har en förälder som är 

är dansk medborgare och född i Danmark. 
När det gäller flyttströmmarna över sundet var 

antalet personer som flyttade över Öresund som 
högst 2007. Det året tog 4 350 personer flyttlasset 
från Östdanmark till Skåne. De senaste siffrorna, 
för 2018, visar att antalet nu är 1 522 personer.

I motsatt riktning, från Skåne till Östdanmark, 
toppade antalet personer som flyttade över Öre-
sund 2010. Då rörde det sig om 2 958 personer. 
Den senast tillgängliga statistiken, för 2018, visar 
att antalet som flyttat från Skåne till Östdanmark 
nu är 1 870 personer.

2010 var även det första året som antalet personer 
som flyttade från Skåne till Östdanmark var fler än 

ÖRESUNDSREGIONEN 2020:
Flyttmönster över Öresund
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Åren efter att Öresundsbron invigdes 2000 ökade antalet personer som 
flyttade över Öresund kraftigt. Allra mest ökade antalet danskar som flytta-
de från Östdanmark (Region Sjælland och Region Hovedstaden) till Skåne. 
Toppnoteringen nåddes 2007. Tre år senare hade utvecklingen vänt och an-
talet personer som flyttade från Skåne till Östdanmark var fler än i motsatt 
riktning. 2018 skedde ett nytt trendbrott då fler svenska än danska medborg-
are flyttade från Skåne till Östdanmark. Enligt den senast tillgängliga statis-
tiken bor det drygt 20 000 personer i Skåne som är födda i Danmark och mer 
än 10 000 personer i Östdanmark som är födda i Skåne.

antalet personer som flyttade i motsatt riktning sedan 
Öresundsbron invigdes. Sett utifrån medborgarskap 
skedde ett skifte 2018 då det var första året som 
antalet svenskar som flyttade från Skåne till Östdan-
mark var fler än antalet danskar. Förutom att det rör 
sig om svenskar som t.ex. har pendlat länge och valt 
att flytta över sundet kan två ytterligare faktorer ha 
bidragit till utvecklingen. Dels att Danmark 2015 
möjliggjorde dubbelt medborgarskap vilket gjort att 
tidigare danska medborgare som har bott i Sverige 
och bytt till dubbelt medborgarskap nu räknas som 
svenskar i statistiken om de flyttar tillbaka. Och dels 

att barn som fötts i Skåne av danska föräldrar som 
flyttade över sundet under 00-talet nu flyttar tillbaka.

Fler danskfödda i Skåne
Över 20 000 personer födda i Danmark bodde i 
Skåne vid årsskiftet 2018/2019. Det är färre än de 
knappa 24 000 danskfödda som bodde i regionen 
under toppåret 2010, men betydligt fler än de 14 500 
danskfödda personer som bodde i Skåne ett halvår 
innan Öresundsbron öppnade. De danska med-
borgarna har dominerat flyttströmmarna i båda 
riktningarna sedan bron öppnade.

ANTAL DANSKAR OCH SVENSKAR 
SOM BOR PÅ ANDRA SIDAN SUNDET

Källa: SCB, Danmarks statistik.
Statistiken över danskfödda i Skåne avser befolkningen den 31 december 
föregående år. Statistiken över svenskfödda i Östdanmark avser den 1 
januari innevarande år. Östdanmark innefattar Region Hovedstaden och 
Region Sjælland.
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Danskar i Skåne Svenskar i Östdanmark

Svenskfödda i Östdanmark – personer som är födda i Sverige 
och bosatta i Östdanmark. För att inkluderas i statistiken ska 
inte någon av personens föräldrar vara både dansk medborg-
are och född i Danmark*.
Danskfödda i Skåne – personer som är födda i Danmark och 
bosatta i Skåne. 

20 229
Den sista december 2018 bodde    
20 229 personer födda i Danmark 
i Skåne. Flest danskfödda bodde i 
 Skåne under 2010, 23 931 stycken.

10 405
Den första januari 2019 bodde 
10 405 personer i Östdanmark som 
var födda i Sverige*. Det är den hög-
sta noteringen under 2000-talet.

ANTAL PERSONER SOM FLYTTAR 
ÖVER ÖRESUND - MELLAN SKÅNE 
OCH ÖSTDANMARK

Källa: Ørestat. 
Östdanmark innefattar Region Hovedstaden och Region Sjælland.

1 870
År 2018 flyttade 1 870 personer från 
Skåne till Östdanmark (Region Sjæl-
land och Region Hovedstaden).

1 522
År 2018 flyttade 1 522 personer från 
Östdanmark (Region Sjælland och 
Region Hovedstaden) till Skåne.
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2007 var det år då flest personer flyttade från 
Östdanmark till Skåne, 4 350 stycken. Därefter 
sjönk antalet personer som flyttade i denna riktning 
kraftigt fram till 2014, för att därefter återigen öka 
något. 2010 var det år flest flyttade från Skåne till 
Östdanmark, 2 958 personer. Det var också det för-
sta året under 2000-talet som fler flyttade från Skåne 
till Östdanmark, Region Hovedstaden och Region 
Sjælland, än tvärtom. Därefter har antalet flyttar i 
båda riktningarna minskat, men en flytt från Skåne 
till Östdanmark är fortsatt vanligare än motsatsen.

2018 – första året som fler svenskar än 
danskar flyttade från Skåne till Östdanmark
För första gången sedan år 2000 var det 2018 fler 
svenska än danska medborgare som flyttade från 
Skåne till Östdanmark. I den officiella statistiken 
räknas de med dubbelt medborgarskap som svens-
ka medborgare, så att Danmark möjliggjorde dub-
belt medborgarskap 2015 har troligtvis bidragit 
till denna utveckling. Ökningen av antalet svenska 
medborgare som flyttar över sundet började dock 
redan ett par år innan det dubbla medborgarska-
pet möjliggjordes, så det är inte hela förklaringen. 
2017 flyttade 916 svenska medborgare från Skåne 
över sundet, och 2018 gjorde 854 personer samma 
flytt. Det är de i särklass högsta siffrorna under 
2000-talet. En möjlig delförklaring till att antalet 
svenska medborgare som flyttat från Skåne till 
Östdanmark ökat kan vara den stora flyttström 
av danska unga vuxna som flyttade till Skåne åren 
före finanskrisen. De barn som fötts i Skåne av 
danska föräldrar kan påverka statistiken när de 
flyttar tillbaka till Danmark tillsammans med sina 
föräldrar. En ytterligare förklaring kan vara att 
svenska pendlare som pendlat länge över sundet 
väljer att bosätta sig i Köpenhamn. 

ANTAL PERSONER SOM FLYTTAR FRÅN SKÅNE TILL ÖSTDANMARK  
UTIFRÅN NATIONALITET

Källa: Örestat. År 2015 införde Danmark möjligheten till dubbelt medborgarskap. Personer med dubbelt medborgarskap räknas i statistiken som 
svenska medborgare. Östdanmark innefattar Region Hovedstaden och Region Sjælland.

ANTAL PERSONER SOM FLYTTAR FRÅN ÖSTDANMARK TILL SKÅNE  
UTIFRÅN NATIONALITET

Källa: Örestat. År 2015 införde Danmark möjligheten till dubbelt medborgarskap. Personer med dubbelt medborgarskap räknas i statistiken som 
svenska medborgare. Östdanmark innefattar Region Hovedstaden och Region Sjælland.

STORA FLYTTSTRÖMMAR 
REDAN PÅ 1800-TALET

DUBBELT 
MEDBORGARSKAP
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ANTAL MEDBORGARSKAPSBYTEN

Källa: SCB, Danmarks statistik. 2015 införde Danmark möjligheten att 
ha dubbelt medborgarskap.
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Danskar i Sverige Svenskar i Danmark

I september 2015 införde Danmark möjligheten 
till dubbelt medborgarskap. Om en dansk med-
borgare bytte medborgarskap tidigare förlorade 
personen automatiskt sitt danska medborgar-
skap, och om en person blev dansk medborgare 
förlorade personen sitt tidigare medborgarskap. 
Efter att dubbla medborgarskap möjliggjordes 
ökade antalet ansökningar från danska med-
borgare om att även bli svenska medborgare 
kraftigt. År 2014 blev 603 danska medborgare 
svenska medborgare, 2015 var antalet 1 510 per-
soner. År 2018 blev hela 2 052 danskar svenska 
medborgare. Även svenska medborgare som fick 
danskt medborgarskap ökade efter att dubbelt 
medborgarskap möjliggjordes. År 2014 blev 
41 svenskar danska medborgare, medan 122 
svenskar fick danskt medborgarskap 2015. År 
2018 blev 185 svenskar danska medborgare.

Flyttströmmar över sundet är inget nytt feno-
men. Mellan 1861 och 1910 flyttade över 124 000 
personer mellan Sverige och Danmark. Fler 
än 81 500 personer flyttade från Sverige till 
Danmark under perioden, och mellan 1871 och 
1910 flyttade 43 000 personer från Danmark till 
Sverige.

Källa: SCB, Danmarks statistik.
Källa: Emigranternas hus
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Flytt till Skåne
Flytt till Östdanmark
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ÅLDERSFÖRDELNING FÖR PERSONER SOM FLYTTAR ÖVER ÖRESUND

Källa: Ørestat

Källa: Ørestat

Unga flyttar mest
Unga vuxna mellan 20 och 34 år dominerar flyttsta-
tistiken, både när det gäller antalet personer som 
flyttar från Skåne till Östdanmark och i motsatt 
riktning. När det gäller personer som flyttar från Öst-
danmark till Skåne har denna grupp utgjort omkring 
hälften av alla flyttare sedan bron öppnade. Störst var 
andelen 2003 då 57 procent av alla som flyttade från 
Östdanmark, Region Hovedstaden och Region Sjæl-
land, till Skåne var mellan 20 och 34 år gamla. Lägst 
var andelen 2015, då 48 procent av flyttarna tillhörde 
åldersklassen. Generellt sett har få förändringar skett 
under de senaste 20 åren gällande åldersfördelningen 
av de som flyttar från Östdanmark till Skåne.

Personer mellan 20 och 34 år dominerar 
flyttstatistiken även i motsatt riktning, men 
variationerna är något större. Bland personer som 
flyttar från Skåne till Östdanmark var 62 procent 
mellan 20 och 34 år 2003, medan ålderskategorin 
endast utgjorde 42 procent 2014. Den grupp som 
istället ökat något under senare år är barn 0–19 
år. Under de första åren efter att Öresundsbron 
invigdes var strax över 10 procent av de som flyt-
tade från Skåne till Östdanmark barn, men sedan 
2012 har över 20 procent av alla flyttare tillhört 
åldersgruppen.

I båda riktningarna är det de äldsta som flyttar 
minst. Personer över 65 år utgör bara 1-3 procent 
av Öresundsflyttarna årligen mellan 2000 och 2018.

Åldersfördelning 
personer som 
flyttat från Skåne 
till Östdanmark 
under 2018

Andel svenskfödda personer som flyttar från Skåne till 
Östdanmark utifrån tre ålderskategorier

Åldersfördelning 
personer som 
flyttat från Öst-
danmark till Skåne 
under 2018

FLER BARN HAR FLYTTAT 
FRÅN SVERIGE TILL DANMARK 
UNDER DE SENASTE ÅREN
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Den största gruppen som flyttar mellan Skåne 
och Östdanmark är personer mellan 20 och 34 
år. Flera av dessa är redan föräldrar vid flyttill-
fället, men många blir föräldrar efter flytten. 
Bland de som flyttar från Danmark till Sverige 
har andelen barn (0–19 år) legat på strax över 15 
procent sedan Öresundsbro invigdes. Bland de 
personer som flyttar från Sverige till Danmark 
har dock andelen barn ökat från strax över 10 
procent under tidigt 2000-tal, till strax över 20 
procent från 2012 och framåt.

Som diagrammet ovan visar är det framför allt 
antalet svenskfödda barn som har ökat bland de 
som flyttar över sundet under senare år. Sam-
tidigt har antalet svenskfödda personer mellan 
20 och 34 år som flyttar till Danmark inte ökat. 
En rimlig förklaring till den stora ökningen av 
svenskfödda barn bland flyttarna över Öresund 
är därför att de har danskfödda föräldrar. Före 
finanskrisen 2008 flyttade många danskar till 
Skåne, och majoriteten av dessa var mellan 
20 och 34 år gamla. Statistiken över antalet 
personer som flyttar över Öresund uppdelat på 
ålderskategorier gör att det finns anledning att 
tro att flera av de danskar som flyttat till Sverige 
innan finanskrisen flyttat hem några år senare i 
sällskap av sina svenskfödda barn.

Källa: Ørestat 

Källa: Ørestat

VANLIGASTE KOMMUNER ATT FLYTTA TILL OCH FRÅN

Svensk 
kommun

Inflyttade 
från Östdan
mark 2018

Svensk  
kommun

Utflyttade 
till Öst

danmark 
2018

Malmö 922 Malmö 1 068

Helsingborg 137 Helsingborg 162

Lund 107 Lund 141

Landskrona 53 Landskrona 80

Vellinge 25 Trelleborg 42

Totalt i Skåne: 1 522 Totalt i Skåne: 1 870

Vanligast att flytta mellan Öresunds
regionens större städer

Flest flyttar över sundet går mellan regionens större 
städer. På skånsk sida är Malmö den stad flest 
flyttar till och från. 2018 var det 922 personer som 
flyttade från Östdanmark till Malmö och 1 068 
personer i motsatt riktning. På dansk sida är det 
Köpenhamns kommun som flest flyttar in och ut 
ur. 2018 flyttade 728 personer från Skåne till Kö-
penhamn och 652 personer i motsatt riktning. Att 
regionens större städer dominerar flyttflödena kan 
förväntas utifrån två aspekter, dels att fler individer 
bor i städerna och att de på så sätt har ett större 
flyttflöde, men också ur ett geografiskt perspek-
tiv. Geografisk närhet underlättar gränspendling 
genom kortare restider. Flera av de större orterna i 
Skåne ligger även geografiskt närmare Danmark än 
exempelvis Kristianstad som 2018 hade knappt 30 
personer som flyttade till Östdanmark och knappt 
20 personer som flyttade i motsatt riktning.
 
Flyttmönster i norra Öresund
Oavsett var i Östdanmark (Region Hovedstaden 
och Region Sjælland) en person som flyttar över 
Öresund kommer från är sydvästra Skåne det 

Dansk  
kommun

Inflyttade 
från Skåne 

2018
Dansk  
kommun

Utflyttade 
till Skåne 

2018

Köpenhamn 728 Köpenhamn 652

Frederiksberg 62 Frederiksberg 96

Gladsaxe 60 Helsingör 47

Ballerup 51 Köge 40

Hvidovre 50 Gladsaxe 33

Totalt i  
Östdanmark:

 
1 870

Totalt i  
Östdanmark:

 
1 522

vanligaste geografiska området att flytta till. Och 
oavsett var i Skåne en person som flyttar över 
Öresund kommer från är Köpenhamns kommun 
vanligast att slå ner bopålarna i. 

Köpenhamns och sydvästra Skånes dominans 
är inte lika stark i de norra delarna av Öresund. 
Bland de som flyttade från Nordsjælland till 
Skåne flyttade 49 procent till sydvästra Skåne och 
34 procent till nordvästra Skåne. Bland de från 
Köpenhamn, och Köpenhamns omnejd, som flyt-
tade till Skåne var det 83 procent som flyttade till 
sydvästra Skåne och bara 12 procent som flyttade 
till nordvästra Skåne. De nordvästra delarna av 
Skåne, med Helsingborg i centrum, är alltså ett 
betydligt vanligare mål för de som flyttar från den 
norra delen av Östdanmark. 

Fördelningen är liknande för personer som 
flyttar i motsatt riktning. Bland de som flyttade 
från sydvästra Skåne till Östdanmark flyttade 
75 procent till Köpenhamn och Köpenhamns 
omnejd, och bara 9 procent till Nordsjælland. 
Bland de som flyttade från nordvästra Skåne till 
Danmark flyttade 56 procent till Köpenhamn el-
ler Köpenhamns omnejd, och 25 procent flyttade 
till nordsjælland.
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BILLIGARE BOSTÄDER, BILAR OCH BARNOMSORG I SVERIGE

Anledningarna till att personer väljer att flytta 
över Öresund kan vara många. Ett attraktivt jobb, 
ett nytt äventyr eller en nyfunnen kärlek är några 
exempel. En faktor som också kan locka är den 
ekonomiska. Möjligheten att tjäna eller spara 
pengar är något som påverkar flytt-, pendlings- 
och shoppingströmmar över sundet. Generellt 
är bostäder, stora bilar och barnomsorg billigare 
i Sverige än i Danmark. Nedan följer några 
exempel på levnadskostnader som kan skilja sig 
åt mellan de båda sidorna sundet och påverka 
personer som väljer att flytta över Öresund.  

Valuta
Att arbeta i Danmark där valutan är högt värderad 
och sedan växla till en lägre värderad valuta i Sve-
rige gör pendlare med jobb i Danmark och bostad 
i Sverige till valutavinnare. Den 30 december 2019 
fick man i genomsnitt 139,68 svenska kronor för 100 
danska kronor, enligt Riksbanken. Valutaskillnaden 
är nästan på samma nivå nu som under 2008 och 
2009, då skillnaden var som störst. I mars 2009 
fick man i genomsnitt 149,91 svenska kronor för 
100 danska kronor. 2006 och 2007 var de åren då 
flest personer flyttade från Östdanmark till Sverige 
sedan Öresundsbron invigdes. Valutaskillnaden 
sjönk sedan kraftigt, i augusti 2012 gick det bara 
111,32 svenska kronor på 100 danska. Därefter har 
valutaskillnaderna successivt ökat till dagens nivå. 
Riksbanken spår att skillnaden återigen kommer att 
minska något under de kommande åren. 

Bostadsmarknad
Det är billigare att köpa en lägenhet i Skåne än 
i Region Hovedstaden. En bostadsrätt i Skåne 
kostade i genomsnitt 26 775 svenska kronor per 
kvadratmeter september-november 2019. I Region 
Hovedstaden var kvadratmeterpriset för ägarlä-
genheter 37 619 danska kronor i november 2019, 
och i Region Sjælland kostade en ägarlägenhet i 
genomsnitt 15 610 danska kronor per kvadratmeter 
under samma månad. Kvadratmeterpriset för en 
ägarlägenhet i Region Hovedstaden är alltså un-
gefär dubbelt så högt jämfört med en bostadsrätt i 
Skåne, när valutaskillnaden medräknas. Skillnaden 
mellan en ägarlägenhet och en bostadsrätt är dock 
att man äger hela ägarlägenheten, och inte en del i 
en bostadsrättsförening. Således behöver man inte 
betala hyra till föreningen i Danmark medan det i 

Sverige tillkommer en sådan månadskostnad.
Kvadratmeterpriset för en villa i Region Ho-

vedstaden var 26 447 danska kronor i november 
2019. I Region Sjælland var priserna betydligt läg-
re, 12 574 danska kronor per kvadratmeter. I Skåne 
var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 26 775 
svenska kronor september-november 2019. När 
valutaskillnaden inkluderas är villor alltså omkring 
40 procent dyrare i Region Hovedstaden än i Skåne, 
men de billigaste villorna finns i Region Sjælland.

Bil
Bilar är dyrare i Danmark än i Sverige, och skillna-
den är störst för bilar i de högre prisklasserna. En 
Volvo XC90 kostar i Sverige från 619 900 svenska 
kronor, men från hela 1 062 980 danska kronor i 
Danmark. Bilen kostar alltså mindre än hälften så 
mycket i Sverige, när valutaskillnaden tas med i 
beräkningen. En Peugot 208 kostar från 159 900 
svenska kronor i Sverige, och från 147 990 danska 
kronor i Danmark, och skillnaden är alltså ungefär 
densamma som valutaskillnaden. En Volkswagen 
Passat kostar från 309 900 svenska kronor i Sverige 
och från 324 996 danska kronor i Danmark.  

Barnomsorg
Priset för barnomsorg är lägre i Sverige än i Dan-
mark, men skiljer sig kraftigt mellan kommunerna, 
både i Danmark och Sverige. Nedan jämförs pri-
serna i Malmö och Köpenhamn, då de är de kom-
muner som flest personer flyttar till och från när 
de flyttar över sundet. I Malmö är maxtaxan 1 425 
svenska kronor i månaden för det första barnet att 
gå i förskolan, därefter faller priset till 950 kronor 
för det andra barnet och 475 kronor för det tredje 
barnet. I Köpenhamn kostar en plats i vuggestue, 
för barn upp till tre år, 3 160 danska kronor utan 
frukost, eller 3 798 danska kronor med frukost. För 
de i børnehaven, barn mellan tre och sex år, kostar 
en plats utan frukost 1 700 danska kronor, och en 
plats med frukost 2 361 danska kronor. För det 
första barnet betalas fullt pris, medan en syskon-
rabatt halverar priset för övriga barn.
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Källa: Riksbanken, Svensk Mäklarstatistik, Boligsiden.dk,Malmö stad, Köpenhamns kommun, Peugot, Volkswagen och Volvo.

PERSPEKTIV: INRIKES FLYTTNING OCH TILL-
FLYTTNING FRÅN ANDRA LÄNDER
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till Skåne än tvärtom, men på dansk sida är centralise-
ringen inte lika omfattande. 2016–2018 flyttade fler 
från Region Hovedstaden till övriga Danmark än tvärt-
om. En avgörande faktor bakom befolkningsökningen 
i Öresundsregionen, såväl på svensk som dansk sida, är 
istället att många flyttar från utlandet till regionen.

Region Hovedstaden
Över 72 700 personer flyttade till Region Hovedstaden 
under 2018, medan cirka 66 400 flyttade från regio-
nen. 2015, när inflyttningen till Region Hovedstaden 
var som störst, flyttade 15 600 fler till än från regionen. 
Sedan 2007, som är det första året med tillgänglig 
regional statistik efter den danska kommunsamman-
slagningen, har antalet in- och utflyttningar ökat. 
Det är framför allt en ökad in- och utvandring som 
gjort att antalet personer som flyttar har ökat. Mellan 
2015 och 2018 flyttade årligen över 40 000 personer 
från övriga världen till Region Hovedstaden, 2007 var 
antalet knappt 28 000. Även utflyttningen från Region 
Hovedstaden till utlandet har ökat, från knappt   21 000  
personer år 2007 till nära 33 000 år 2018.

32 400 personer flyttade till Region Hovedstaden 
från övriga Danmark år 2018, en siffra som legat 
relativt stabilt runt 30 000-personersstrecket ända 
sedan 2007. Variationerna har varit större när det 
gäller personer som flyttar från Region Hovedstaden 
till övriga Danmark. År 2007 och åren 2016-2018 
flyttar fler personer från än till Region Hovedstaden 
från övriga Danmark, men 2009-2011 var det endast 
runt 25 000 personer som årligen flyttade från Regi-
on Hovedstaden till andra danska regioner.

Region Skåne
Under hela 2000-talet har fler flyttat till än från Skåne, 
både från utlandet och från övriga Sverige. De största 
flyttningsöverskotten var 2006–2009 då 12 000 fler 
flyttade till än från Skåne per år, och 2014–2018 då 
flyttningsöverskotten återigen var höga. 2018 flyttade 
13 900 fler till än från Skåne, och rekordåret 2016 var 
det nästan 17 000 fler som flyttade till än från regio-
nen. Flyttningsöverskottet beror till största delen på ett 
positivt invandringsöverskott.

Efter att antalet inrikesflyttar till Skåne varit 
omkring 19 000 under åren 2000–2014 har de ökat 
under senare år. 2018 flyttade över 23 000 personer 
från övriga Sverige till Skåne. Även flyttar från Skå-

ne till övriga Sverige har ökat, från knappt 16 000 
år 2000 till omkring 21 000 under 2017 och 2018.

Allt fler flyttar från utlandet till Skåne. Knappt 
20 700 personer flyttade till Skåne från utlandet under 
2018. Den högsta noteringen var 2016, då 23 500 
flyttade till regionen från utlandet, jämfört med knappt 
8 200 under år 2000. Även antalet flyttar från Skåne 
till utlandet har ökat, från omkring 4 500 år 2000 och 
2001 till över 9 000 år 2018. Under 2015 flyttade flest 
från Skåne till utlandet, då omkring 10 700.

Region Sjælland
År 2018 flyttade 30 700 personer till Region 
Sjælland från övriga Danmark och utlandet, och 
27 100 personer flyttade ut ur regionen. Det 
positiva flyttöverskottet beror till den största delen på 
att över 2 100 personer fler flyttade till regionen från 
övriga Danmark än tvärtom.

2014–2018 var det fler som flyttade till Region 
Sjælland från övriga Danmark, än som flyttade i 
motsatt riktning. 2009–2013 var det tvärtom, och då 
var det totala flyttningsöverskottet i Region Sjælland 
omkring noll, trots ett positivt invandringsöverskott. 
2015 var ett rekordår i Region Sjælland, då flyttade 
totalt 8 750 fler in än ut ur regionen, och såväl det 
inrikes flyttningsöverskottet som invandringsöver-
skottet var som högst. 2 650 fler flyttade från övriga 
Danmark till Region Sjælland än tvärtom, och 6 100 
fler flyttade från utlandet till Region Sjælland, än från 
Region Sjælland till utlandet.
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2000 2020

2,4%

TRAFIK

PENDLING

2015. Sverige inför 
gränskontroll. I janu-
ari 2016 införs även 
id-kontroll.

2017. Rekord i antal fordon 
på Øresundsbron, 7,5 
miljoner.

2008. Rekordmånga fordon 
passerar Öresund via bro 
och färja, 9,4 miljoner.

2007. Flest flyttar över 
Öresund, 6 422 personer. 
Merparten från Danmark 
till Skåne.

* Antal med en indkomst på den anden side af sundet.

2010. Flyttströmmen vänder så att 
det är fler som flyttar från Skåne till 
Østdanmark än åt andra  hållet.

2009. Lägst antal 
svenska turister  
i Østdanmark.

2015. Flest tåg-
passagerare över 
Øresund, 12,3 mio. 2016. Stort fall i 

tågresandet över 
Öresund, -6,4%.

2018. Antal invånare  
i Öresundsregionen.

2014. Störst fall i 
antal flyttade på ett 
år, -18,2%.

2008. Flest pendler 
over Øresund*, 
25.689.

2008. Lägst arbets-
löshet i Danmark.

142,69
2019. Valuta-
kursskillnad 
SEK för 100 DKK 
- Q4 2019.

2000. Antal svenska 
turister i Østdanmark.

1,1 mio.

2000. Antal invånare 
i Öresundsregionen.

3,5 mio.

726.542

2018. Flest danska 
turister i Skåne.

272.639

4,0 mio.

142,64
2009. Markant  
valutakurs-
skillnad, SEK 
för 100 DKK - 
årssnitt.

2017. Id-kontrollen 
slopas.

2019. Ökning 
i antalet sålda 
pendlarkort 
över Öresund, ja-
nuari-november 2019 jämfört 
med samma period året inn-
an. Efter 2015 finns det inte 
någon officiell statistik över 
pendlingen, men Skånetrafi-
kens försäljningssiffror kan ge 
en indikation på utvecklingen 
sedan dess.

5,7%
2006. Pendlingen 
ökar rekordmycket 
+ 42 procent på 
ett år, motsva-
rande drygt 5 000 
personer.

FLYTTNING

Trendutveckling
Visualisering av utvecklingen under de senaste 
20 åren inom tre nyckelområden för integratio
nen över Öresund. Graferna är inte proportio
nerliga och jämförbara sinsemellan.

9,2 mio.
fordon 2018

18.582  
personer 2015

3.392 
personer 2018

Avser antal fordon på 
Øresundsbron och färjorna 
mellan Helsinborg och 
Helsingör.

Avser antalet pendlare och 
övriga inkomsttagare* över 
Öresund.

Avser antalet personer som flyttat över Öresund, oavsett riktning. 

Källa: Danmarks Statistik, SCB, Öresundsdatabasen, Øresundsbro Konsortiet, Riksbanken och Svensk Mäklarstatistik.

2012. Störst ned-
gång i antal fordon 
över Öresund på 
ett år, -3,8%.

TRAFIK

PENDLING

FLYTTNING

2019. Trafik-
rekord i juli på 
Öresundsbron.

2019. Nedgång i 
flyttningen över 
Öresund Q1-Q3 
2019 jämfört 
med Q1-Q3 
2018, -5,4%.

2019. Danmark 
inför en tillfällig 
inre gränskon-
troll av resande 
från Sverige.
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og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) deres 
fælles opbakning til en fast Femern Bælt-forbindelse. 
• Forskningsanlægget Max IV i Lund indvies.

2015
• Medicon Valley Alliance fornyer sin strategi. 
• European Spallation Source, ESS bliver Skandina-
viens første ERIC, et europæisk konsortium. 
• Sverige indfører som konsekvens af det store antal 
flygtninge midlertidig grænsekontrol mellem Dan-
mark og Sverige. En sideeffekt heraf er at de danske 
og svenske Øresundspendlere får længere rejsetider 
mellem hjem og arbejde. 
• Øresundsregionen har nu over 3,9 millioner indbyggere. 

2014
• Processen for sammenlægningen af Öresundskomiteen 
og det danske Copenhagen-samarbejde til The Greater 
Copenhagen and Skåne Committee påbegyndes. 
• Første spadestik til European Spallation Source, ESS.
• Nyt program til Interreg-projekter for programpe-
rioden 2014-2020 oprettes med fire indsatsområder: 
innovation, grøn økonomi, transport og beskæftigelse. 
• Øresundsinstituttet fornyer organisation og strategi.
• Gränshinderrådet etableres under Nordisk Ministerråd.

2013
• Interreg sekretariatet godkendte 69 Øresunds projekter 
i programperioden 2008-2013 med de overordnede 
formål at skabe bæredygtig økonomisk vækst, binde 
regionen sammen og forbedre hverdagsintegrationen.
• Københavns Lufthavns Vækstkomitee etableres.

2012
• Resterne af Øresundsuniversitetet og Øresund Sci-
ence Region: Øresund University Network nedlægges. 
• København og Malmø starter undersøgelsen af 
om det er muligt at bygge en metro mellem byerne, 
Øresundsmetroen.

 

2011
• Den danske og svenske stat trækker deres bidrag til 
Øresunduniversitetet og Øresund Science Region tilba-
ge og det besluttes at fortsætte samarbejdet i mindre 
skala under navnet Øresund University Network. 
• Et permanent sekretariat for STRING-samarbejdet 
etableres. Samarbejdet inkluderer Region Skåne, 
Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns    
Kommune, Hamburg Stadt og Schleswig-Holstein. 
Samarbejdet skal styrke Femern-regionen. 
• København og Malmø får et fælles kapitel i deres 
kommuneplaner om Øresundsregionen – en motor 
for vækst.

2010
• Citytunneln i Malmø åbner med de nye stationer 
Triangeln og Hyllie.
• Øresund Entrepreneurship Academy bliver nedlagt.
• Retningen på flyttestrømmen over Øresund vender 
så hovedparten flytter fra Skåne til Østdanmark.
• ØRUS – Øresundsregional Udviklingsstrategi præ-
senteres af Öresundskomiteen.

2009
• Det lykkes Danmark og Sverige at få opbakning til 
at placere det europæiske neutronforskningsanlæg-
get European Spallation Source (ESS) i Lund og med 
dertilhørende datacenter i København.
• OECD’s ”Territorial Review” rapport om København 
fastslår bl.a. at det vil gavne byens vækst med tættere 
integration over Øresund.
• Øresundsregionen har nu over 3,7 millioner indbyggere. 

2008
• En statstraktat mellem Danmark og Tyskland om 
etableringen af en fast forbindelse over Femern Bælt 
underskrives af de to landes transportministre, Cari-
na Christensen (K) og Wolfgang Tiefensee (SPD). 
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FREMTID
 
• 2028: Femern Bælt-tunnelen til tog og biler forven-
tes at være afsluttet. I februar 2019 kom den tyske 
regerings godkendelse, der er appelleret til retten, 
men byggeriet er påbegyndt på den danske side.
• 2023: European Spallation Source ERIC (ESS), med 
forskningsanlæg i Lund og datacenter i København, 
tages i drift.
• 2020: Den 1. april bliver Tue David Bak adm. 
direktør for Greater Copenhagen Committee. Med 
en fortid som udviklingsdirektør for Region Sjælland 
kender han organisationen godt, og med familie-
forbindelser i Sverige har han også et netværk på 
den anden side af Sundet. Tue David Bak har siden 
2017 arbejdet som direktør for Udenrigsministeriets 
Innovation Centre Denmark i Israel. 
Øresundsbroen fejrer sit 20-års jubilæum den 1. 
juli, og i løbet af efteråret forventes København og 
Malmøs fjerde runde af undersøgelser af en metro 
mellem byerne, Øresundsmetroen, afsluttet, ligesom 
den dansk-svenske statsundersøgelse af en fast 
forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør.

2019
• En ny dansk lov ”Lov om erhvervsfremme” træder i 
kraft. Det betyder, at de danske regioner ikke længere 
har lov til at arbejde med erhvervslivsudvikling og 
turisme. De må heller ikke have formandsposter, 
deltage i at træffe beslutninger om, eller finansie-
re, sådant arbejde i grænseregionale samarbejder 
såsom Greater Copenhagen Committee. Regionernes 
finansiering af Copenhagen Capacity og Wonder-
ful Copenhagen ophører. I stedet har Copenhagen 
Capacity indgået to 1-årige aftaler med Erhvervsmi-
nisteriet, samt en løbende aftale med Udenrigsminis-
teriet, imens Wonderful Copenhagen er organiseret 
under Erhvervsministeriet. I september meddeler den 
nye danske S-regering at tillempningen af erhvervs-
fremmeloven ændres i forhold til grænseregionalt 
samarbejde. De danske regioner må nu igen have 
formandsposten i Greater Copenhagen Committee.
• Fra februar 2019 er der tysk myndighedsgodken-
delse til at bygge Femern Bælt-tunnelen.
• The Greater Copenhagen & Skåne Committee, 
GCSC skifter navn til Greater Copenhagen Com-
mittee i og med at Region Halland bliver medlem 1. 
januar. Samtaler føres med Region Blekinge om et 
medlemskab i Greater Copenhagen Committee.
• I slutningen af september 2019 åbner Cityringen 

i København med 17 nye metrostationer. Året efter 
planlægges afgreningen til Nordhavn at stå klar og i 
2024 desuden en Sydhavnslinje.
• SJ vinder udbuddet om driften af Øresundstog på 
den svenske side fra 2020 og på den danske fra 2022.

2018
• Region Halland godkendes som medlem af The Grea-
ter Copenhagen & Skåne Committee. Hermed udvides 
det dansk-svenske Greater Copenhagen-samarbejdes 
geografi til at omfatte fire regioner og 85 kommuner, 
med en samlet befolkning på godt 4,3 millioner indbyg-
gere. Udvidelsen indebærer at den geografi som benæv-
nes Øresundsregionen ikke længere er den samme som 
Greater Copenhagen-samarbejdets geografi.
• En aftale fra august, mellem Transportministeriet 
og Region Skåne, indebærer at ansvaret for udbuddet 
på Øresundstogstrafikken flyttes til Skånetrafiken.
• I marts præsenterer OECD et studie af den såkaldte 
mega-region Vest Skandinavien og opfordrer da til en 
udbygning af jernvejsnettet mellem Oslo og Malmø.

2017
• Malmø går med i det politiske samarbejde STRING, 
som fra og med 2018 omfatter regioner og kommu-
ner i det nordlige Tyskland, østlige Danmark, syd- og 
vestlige Sverige samt den sydlige del af Norge.
• I slutningen af året passerer Øresundsregionen/Gre-
ater Copenhagen-regionen fire millioner indbyggere.
• ID-kontrol ved Øresund ophører i maj 2017, hvilket 
bringer rejsetiden for togrejsende nærmere normal-
niveauet. 
• Danmark og Sverige bliver i juni enige om at ind-
lede en strategisk analyse af en fast HH-forbindelse 
som et Interreg-projekt. Initiativet fulgte et fælles 
trafikprognosearbejde. Prioriteringen Helsing-
borg-Helsingør er også med i regionens fælles 
trafikvision, Trafikcharter, fra oktober i 2016.

2016
• Öresundskomiteen omdannes til The Grea-
ter Copenhagen and Skåne Committee som det 
dansk-svenske samarbejde først blev navngivet. 
Greater Copenhagen skal være det internationale 
brand. Alle 79 kommuner og tre regioner i Øre-
sundsregionen indgår nu i samarbejdet. 
• Der indføres ID-kontrol på færger og Øresundstog 
fra Danmark til Sverige. 
• Den tyske transportminister Alexander Dobrindt 
(CSU) bekræfter sammen med den danske transport- 

TIDSLINJE:  
20 år med Øresundsbroen
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Købehavns hoved-
banegård
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• Nordiskt Grænsehindringsforum oprettes.
• Det højeste antal Øresundspendlere kan noteres: 
19.805 personer og inklusiv øvrige indkomsttagere er 
tallet 25.689 personer.
• Det højeste antal rejsende over Øresund kan note-
res: gennemsnitligt 100.270 personer rejser dagligt 
med tog, bil, bus eller færge. 
• Øresund Network nedlægges

2007
• I Berlin vedtager Danmark og Tyskland i fællesskab 
at fortsætte samarbejdet om en fast forbindelse ved 
Femernbælt.  
• Københavns metrolinje til lufthavnen åbner.
• Det højeste antal flytninger over Øresund kan no-
teres: 6.422 personer, hvoraf hovedparten flytter fra 
Østdanmark til Skåne.

2006
• Øresund Entrepreneurship Academy blev oprettet 
som en organisation under Øresundsuniversitetet for 
at fremme entreprenørskab på universiteterne.

2005
• Øresundsregionen har nu mere end 3,6 millioner 
indbyggere.

2003
• Fælles skatteaftale mellem Sverige og Danmark for 
Øresundspendlerne, der bl.a. omfatter en kompen-
sationsordning for pendlernes manglende skatteind-
tægter i bopælslandet. Øresundspendlere skal betale 
skat i arbejdslandet.
• Anden og tredje etape af Københavns metro åbner.

2002
• Første etape af Københavns metro åbner, bl.a. med 
stop i den nye bydel Ørestad.
• Øresundsinstituttet oprettes. Et dansk/svensk 
videnscenter, der laver analyser og præsenterer fakta 
om regionen.

2001
• Københavns Havn og Malmö Havn fusionerer til én 
samlet havn - Copenhagen Malmö Port. 
• Øresund Science Region åbner. Dette er et parallelt 
samarbejde til Øresundsuniversitetet, hvor man foku-
serer på at få den offentlige og private sektor med i 
universitetssamarbejdet.

2000
• Øresundsbroen åbner.
• Øresund Network oprettes. Hovedfokus er at udvikle 
brandet Øresund og sprede kendskab om området.

• Öresunddirekt oprettes. Det er en offentlig 
informationscenter som giver information om-
kring arbejdsmarkeds-, skatte- og socialregler for 
Øresundspendlere og virksomheder. Formelt set er 
det to organisationer – en dansk og en svensk - med 
forskellige former for finansiering.
• Den Skandinaviska Arenan-samarbejdet opstår for 
at forbedre samarbejde i korridoren fra København 
via Malmø og Gøteborg til Oslo. 

1999
• STRING-samarbejdet starter som et interreg-pro-
jekt for at fremme en fast forbindelse mellem Dan-
mark og Tyskland. 

1997
• Øresundsregionens første tværnationale klyngeor-
ganisation oprettes i form af Medicon Valley Alliance 
med et mål om at styrke life science og medicinal-
virksomheder i Øresundsregionen. 
• Øresundsuniversitetet oprettes med 9 medlemsuni-
versiteter.
• Crossborder Øresund partnership etableres. 

1996
• Der laves en hensigtserklæring om at opføre Malmö 
Citytunnel – 11 km. over land fra Øresundsbroen til Hyl-
lie og yderligere 6 km. under jorden gennem Malmö by.

1995
• Sverige bliver medlem af EU. Dette muliggør 
Interreg-projekter og fører til andre fordele for 
Øresundsregionen (da Danmark og Sverige nu begge 
er med i EU). 
• HH-samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 
indledes i den nordlige del af Øresundsregionen, 
blandt andet med et mål om en fast forbindelse mel-
lem de to byer på tværs af Øresund.

1993
• Öresundskomiteen oprettes som politisk samar-
bejdsorganisation. Den skal være platform for den nye 
region på tværs af Øresund.

1992
• Dansk og tysk enighed om at lave en forundersøgel-
se omhandlende en fast forbindelse mellem Tyskland 
og Danmark over Femern Bælt. 

1991
• Den danske og den svenske regering indgår en 
aftale om at bygge Øresundsbroen.
• Øresundsbro Konsortiet, som skal eje og drive 
Øresundsbroen, etableres. 
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BILAGA  OM RAPPORTEN

Rapporten ”Flyttmönster över Öresund” är en 
del i en rapportserie från Øresundsinstituttet 
som ges ut med anledning av det kommande 
jubileet då det i sommar är 20 år sedan Öre-
sundsbron invigdes. 
     Statistiken är främst hämtad från Öresunds-
databasen, Örestat. Det gäller bland annat anta-
let personer som flyttar över Öresund och även 
när det gäller personernas ålder och nationalitet. 
Den senast tillgängliga statistiken avser 2018. 
I rapporten fokuseras på flyttströmmar mellan 
Skåne och Östdanmark. Östdanmark innefattar 
Region Hovedstaden och Region Sjælland. 
     För att beskriva antalet personer som bor på 
andra sidan har siffror från SCB och Danmarks 
statistik använts. Dessa mäts vid olika tillfäl-
len, statistiken över danskfödda i Skåne den 31 
december föregående år och statistiken över 
svenskfödda i Östdanmark den 1 januari inneva-
rande år. När det gäller svenskfödda i Danmark 
ska personer inte ha någon förälder som är 
både dansk medborgare och född i Danmark för 
att räknas med i statistiken.
     I rapporten inkluderas även uppgifter om med-
borgarskapsbyten då Danmark från september 
2015 gjort det möjligt att ha dubbelt medborgar-
skap. Siffrorna är hämtade hos SCB och Danmarks 
statistik. Samma källa gäller för statistik om övrig 
flyttning, dvs inrikes flyttning samt tillflyttning från 
andra länder. 2007 har valts som jämförelse år för 
den danska flyttningen då det genomfördes en 
kommunsammanslagning och ombildning från 13 
amter till fem regioner vid denna tid.

     Exempel på prisskillnader för levnadskost-
nader har valts ut utifrån tidigare analyser på 
området som visar var de största skillnaderna 
finns. Uppgifterna har sedan kompletterats 
med nuvarandra prisnivåer. Källorna redovisas i 
anslutning till texten.
     När det talas om följande regiondelar i Skåne 
respektive på Sjælland används dessa geogra-
fiska indelningar:      

Skåne sydväst:
Staffanstorp, Burlöv, Vellinge, Kävlinge, Lomma, 
Svedala, Höör, Malmö, Lund, Eslöv, Trelleborg

Skåne nordväst:
Svalöv, Örkelljunga, Bjuv, Klippan, Åstorp, 
Båstad, Landskrona, Helsingborg, Höganäs, 
Ängelholm

København:
København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby

København omegn:
Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentof-
te, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, 
Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, 
Vallensbæk

Nordsjælland:
Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, 
Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, 
Hørsholm, Rudersdal

Om rapporten

ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt kunskaps centrum som genom analy-
ser, fakta, nätverksmöten och den regionala nyhets byrån News Øresund bidrar till en ökad känne dom om 
utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinst intresse och med finansiering från fler än 100 med-
lemmar från stat, regioner, kommuner, universitet och det privata näringslivet.
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RAPPORTSERIE OM ÖRESUNDSREGIONEN 2020  
Øresundsinstituttet startar nu sin bevakning inför det kommande jubileet. I år 
firar Öresundsbron 20 år och det ger anledning att se närmare på Öresunds-
regionens  utveckling vilket bland annat görs i en rapportserie. I denna första 
rapport är fokus på flyttmönster över Öresund. 
 
Under våren 2020 kommer Øresundsinstituttet, 
tillsammans med Centrum för Öresundsstu-
dier vid Lunds universitet, även att ge ut boken 
”Checkpoint 2020: Människor, gränser och visioner 
i Öresundsbrons tid”. I boken varvas forskares-
säer med intervjuer och citat av människor som 
lever och verkar i regionen. 

Den 23 april arrangerar Øresundsinstituttet en 
konferens, ”Øresund 2040 Framtidens rörelser”, 
i samarbete med Lunds universitet och Kö-
penhamns universitet med anledning av Öre-
sundsbrons 20-årsjubileum. Bland talarna finns 
Roskilde Universitets rektor Hanne Leth Ander-
sen, Lunds universitets prorektor Sylvia Schwaag 
Serger, Novo Nordisk Fondens head of nat-tech, professor Lene Oddershede, 
Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen, Malmö stads kommunalråd An-
dreas Schönström, Roskilde Universitets studielektor i journalistik Mads Kems-
gaard Eberholst och Region Skånes kulturchef Gitte Grønfeld Wille. Konferensen 
arrangeras vid Köpenhamns universitet, Karen Blixens Plads.
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