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ØRESUNDDIREKT – 20 ÅR I ÖRESUNDSREGIONENS TJÄNST! 

2020 har Øresunddirekt firat 20-årsjubileum - precis som Öresundsbron

Jubileumsåret har präglats av covid-19. Tillvaron har blivit annorlunda för oss 
alla och i synnerhet för gränsarbetare och företag som verkar över Öresund. 
Øresunddirekt som i 20 år varit en trygghet för de som navigerar i två länders 
system fick det extra hektiskt när Danmark och Sverige införde olika restriktioner 
och rekommendationer för att hindra smittspridningen. Sedan mars har vi gjort 
många akutinsatser med att samla in information för att synliggöra nya regler och 
åtgärder och med det identifiera nya utmaningar för våra målgrupper. Samarbetet 
med Nordiska ministerrådets gränshindersekretariat har intensifierats för att 
med gemensamma krafter verka för lösningar.  

Øresunddirekt är i själva verket två olika organisationer. Øresunddirekt Sverige 
som står för informationscentret i Malmö där flera myndigheter samverkar för att 
serva kunderna via personliga kontakter och Øresunddirekt Danmark där webb-
redaktionen och kommunikationsavdelningen jobbar. Vi samarbetar dagligen och 
tillsammans bildar vi en fungerande gränsregional informationstjänst. 

Framför dig har du en gedigen, oberoende rapport som Øresundsinstituttet skrivit 
på uppdrag av Øresunddirekt. Rapporten belyser varför och hur informations-
tjänsten bildades för drygt 20 år sedan och hur verksamheten har utvecklats. 
Vidare följer en nulägesanalys med fokus på de styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot som i ett framtidsperspektiv kan påverka Øresunddirekts organisation och 
uppdrag. Flera aktörer ger i rapporten sin syn på Øresunddirekt. En avslutande 
omvärldsanalys sätter den gränsregionala informationstjänsten och regionen i sitt 
sammanhang. 

Vi hoppas att med denna rapport tillhandahålla en beskrivning av ett av de 
 viktigaste verktygen i arbetet med att skapa förutsättningar för en mer  integrerad 
arbetsmarknad i Öresundsregionen. 

Trevlig läsning önskar

Øresunddirekt Sverige och Øresunddirekt Danmark 

FÖRORD

Framtid och möjligheter för dansk-svensk informationstjänst
- en analys framtagen på uppdrag av Øresunddirekt

20 ÅR MED ØRESUNDDIREKT – KORTVERSION 
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SWOT 
Analysen av Øresunddirekts styrkor, 
svagheter,  möjligheter och hot disku
teras och bygger på intervjuer med 
aktörer som har eller har haft en yrkes
mässig koppling till organisationen.

Budget
2019 var den svenska budgeten knappt 
2,5 gånger större än den danska. 
Øresunddirekt i Sverige finansieras av 
de samverkande myndigheterna och 
Nordiska ministerrådet. Øresunddirekt 
Danmark finansieras av Skatte
styrelsen, Region Skåne, Nordiska 
ministerrådet, Erhvervsministeriet och 
Erhvervsfremmebestyrelsen. 

Två organisationer
Øresunddirekt i Danmark och Sve
rige startade 2000 som två åtskilda 
organisationer och under åren har 
ett samgående diskuterats. Sedan 
2013 finns ett samarbetsavtal som 
innebär att organisationerna fortsatt 
ska vara organisatoriskt och finansi
ellt åtskilda. Däremot ska de ha ett 
gemensamt varumärke och samsyn 
när det gäller driften och utveckling
en av verksamheten. Øresunddirekt 
Sverige är ett myndighetssamarbete 
med besökskontor i Malmö medan 
Øresunddirekt Danmark ansvarar 
för den digitala informationen via 
hemsidorna och är en förening under 
Greater Copenhagen Committee.

I ett flertal intervjuer till rapporten framgår det att det 
upplevs som en sårbarhet för organisationen att det 
saknas en långsiktig finansieringsmodell för Øresund
direkt Danmark. Samtidigt nämns privata aktörer 
som förslag för samarbete och/eller finansiering. En 
osäkerhet som tas upp för Øresunddirekt Sverige i 
rapporten är reformeringen av Arbetsförmedlingen 
som blivit framskjuten och nu väntas träda i kraft 2022.

20 ÅRSJUBILEUM. Under den gångna som
maren var det 20 år sedan Øresunddirekt 
bildades. Informationskontoret på Stor
torget i Malmö slog upp dörrarna den 28 
juni 2000. Samma dag som Öresundsbron 
öppnade, den 1 juli, togs den gemensamma 
informationstjänsten i drift.

Tre omgångar med id- och gränskontroller under 2015-2020 
har med kort varsel skapat nya behov av gränsinformation som 
satt fokus på Øresunddirekts arbete. Ny information har tagits 
fram och de nya gränshinder som uppstått har inrapporterats 
till Nordiska ministerrådet som fört frågorna vidare till minis-
ternivå. Oklarheter har bland annat funnits när det gäller vilket 
land hemarbetande gränspendlare ska hänföras till när det 
gäller socialförsäkring och skatt under coronapandemin.

4 237 
Så många besökte informationskontoret 
i Malmö 2019. Øresunddirekts hemsidor 
nådde en ny rekordnotering 2019 med  
cirka 940 000 registrerade besök.
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Osäkerhet i finansieringen
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TVÅ ORGANISATIONER 
MED GEMENSAMT UPP-
DRAG ATT INFORMERA

En svensk och en dansk verksamhet, som är finansiellt 
och organisatoriskt åtskilda, men med gemensamt varu-
märke och syn på utveckling och drift. Informations tjänsten 
Øresunddirekt har funnits i 20 år, men sågs mer som ett 
projekt i uppstarten. Idag är det en befäst organisation 
i regionen och som fyller en uppgift i att verka för att 
 integrera människor och företag i en gemensam dansk-
svensk arbetsmarknad. Finansiellt och organisatoriskt har 
förutsättningarna ändrats under åren, och även omvärlden 
har förändrats, varför Øresunddirekt vill undersöka sina 
valmöjligheter inför framtiden. 

Styrkan i ett väletablerat samarbete med bred kompetens och stort 
kundfokus. Svagheten i att kunna påverkas av de finansierande myndig-
heternas omorganiseringar och avsaknad av en långsiktig finansierings-
modell för Øresunddirekt Danmark. Möjligheten i att regionen ständigt 
förändras och skapar nya informationsbehov, men även nya marknadsfö-
ringskanaler. Hotet i ett minskat gränsregionalt fokus och mer nationell 
styrning hos myndigheterna. 

Det är några av de bilder som ges av Øresunddirekts organisering och 
verksamhet i intervjuer till denna rapport. 

I somras var det 20 år sedan Øresunddirekt bildades. Organisatio-
nen är uppdelad i två delar med informationskontor i Malmö och en 
webbredaktion i Köpenhamn. Finansiellt och organisatoriskt är Øre-
sunddirekt Danmark och Øresunddirekt Sverige åtskilda, men de har 
ett gemensamt varumärke och ett samarbetsavtal som styr utvecklingen 
av verksamheten. 
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ärerna framhåller att det finns en asymmetri mellan 
svenskt och danskt engagemang och finansiering 
av verksamheten och kopplar det till ägarskapet. I 
intervjuerna framförs vid några tillfällen förslag om 
att Greater Copenhagen Committee skulle kunna 
ta ett större ägar- eller värdskap för Øresunddirekt 
Danmark, men någon sådan formell diskussion 
finns inte menar nytillträdde vd:n Tue David Bak 

i en intervju till rapporten. 
Däremot menar han att vissa 
organisationer i regionen, däri-
bland Øresunddirekt, kan behöva 
justera sättet de jobbar på något. 

Arbetsförmedlingens refor-
mering ska inte 
hindra samarbetet kring 
Øresunddirekt
Det finns fortsatt en osäkerhet 

kring vad reformeringen av Arbetsförmedlingen 
kommer att innebära för den myndighetssamver-
kan som finns inom Øresunddirekt Sverige. I en 
intervju i rapporten med Roger Mörtvik, stats-
sekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet, 
pekar han på att det huvudsakliga regelverket och 
förutsättningarna för den reformerade Arbetsför-
medlingen ska vara på plats 2022.

– Just när det gäller reformeringen kan jag i 
dagsläget inte se några problem som skulle uppstå 
när det gäller Øresunddirekt, säger Roger Mörtvik.

Han utesluter dock inte att reformeringen kan 
föra med sig att personal från andra aktörer kan 
komma att medverka inom Arbetsförmedlingens 
uppdrag på Øresunddirekt. Det kan t.ex. handla 
om personal från en kommun eller en privat aktör.

Under december 2020 har Arbetsförmedling-
en beslutat om att fokusera på digitalisering och 
vässad kompetens genom en samordning mellan 
deras medverkan vid Øresunddirekts kontor i 
Malmö och deras Euresrådgivare. Närvaron vid 
Øresunddirekts kontor minskas då från tre till två 
personer när funktionen som samordnare flyttas 
över till en sektionschef som är operativt ansvarig 
för Euresrådgivarna. 

 
Att öka synligheten
Några av styrkorna som lyfts fram med Øresund-
direkt idag är att varumärket och organisationens 
arbete är välkänt i Öresundskretsar, men att det 
också är mer okänt utanför desamma. Det finns där-
med potential i att nå ut till fler. Ett sätt kan vara att 

Snabb hantering av nya frågor och gräns-
hinder under coronapandemin 
Under coronapandemin har förutsättningarna för 
pendlarna över Öresund förändrats och därmed 
även deras behov av information från Øresunddi-
rekt. Organisationen har snabbt tagit fram ny infor-
mation när det funnits oklarheter och skapats nya 
gränshinder bland annat när det gäller hur regler för 
skatt- och socialförsäk-
ringshemvist påverkas av 
ökat hemarbete. Infor-
mationen har löpande 
sammanställts och rappor-
terats in till Nordiska mi-
nisterrådet som underlag 
för ministerdiskussioner 
på området. Tre omgångar 
med id- och gränskon-
troller sedan hösten 2015 
har ökat vikten av att 
Øresunddirekt snabbt kan 
anpassa verksamheten och informationen efter nya 
förutsättningar. 

Sårbarhet i osäker finansieringsmodell
Finansieringsmodellen för Øresunddirekt Danmark 
och Arbetsförmedlingens reformering i Sverige 
är två frågor som lyfts fram av flertalet intervju-
personer i rapporten som osäkerhetsfaktorer för 
informationstjänstens framtid. Förändringar bland 
finansiärerna av den danska verksamheten hade 
skett redan tidigare, men den danska Erhvervsfrem-
meloven från 2019 ställde saker på sin spets när det 
innebar att Region Hovedstaden inte längre kunde 
bidra med finansiering. Projektmedel beviljades för 
två år från nybildade Erhvervsfremmebestyrelsen 
vilket delvis har ersatt bortfallet, men budgeten 
har minskat. Enligt Øresunddirekt Danmark har 
Erhvervsministeriet inför 2021 meddelat att de inte 
förlänger deras tidigare finansieringsavtal men att 
”de ser positivt på, at Danmarks Erhvervsfremme-
bestyrelse giver tilskud til Øresunddirekt Danmark”. 
Skattestyrelsen beslutar om sin finansiering för ett år 
i taget och väntas ge besked om 2021 under januari 
samma år. Det kan jämföras med Region Skåne och 
Nordiska ministerrådet som hittills beviljat medel 
för treårsperioder.

Øresunddirekt Sverige är ett myndighetssamar-
bete med Länsstyrelsen som juridiskt ansvarig och 
som är den som tecknar alla avtal. Øresunddirekt 
Danmark är registrerad som en förening under 
Greater Copenhagen Committee. Några av finansi-
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undersöka målgruppen närmare och ta fram riktat 
material. Bland annat innebär pendlarnas livscykel 
att frågor om pension kan komma att bli vanligare. 

Det lyfts i intervjuer även fram att Øresund-
direkt har ett brett kontaktnät som kan användas 
mer, att samarbetet med andra aktörer kan öka. Det 
nämns även som en möjlighet att tydligare sätta 
agendan och ta ställning. 

Bredare informationsutbud
Uppdelningen med fysiska besök, samt frågor 
via mail och telefon som besvaras via informa-
tionskontoret i Malmö och webbredaktionen i 
Köpenhamn där de digitala tjänster sköts diskute-
ras. Vissa intervjupersoner ser det som en svaghet 
bland annat då det kan göra det svårt att omal-
lokera resurser mellan verksamhetsområdena om 
efterfrågan ändras. Andra ser det som en styrka att 
samarbetet fungerar bra och att det ger en positiv 
signal att det finns en enhet på vardera sida sundet. 
Frågan lyfts även om ökad digitalisering kontra 
fysiska besök framöver. Statistiken för kontakt-
vägarna visar att de fysiska besöken minskar och 

att webbbesöken ökar. En möjlighet som tas upp 
i intervjuerna är att bredda utbudet av informa-
tion och ta in kommersiell information, t.ex. från 
försäkrings- eller fastighetsrådgivare, vilket kanske 
även kan innebära nya finansieringskällor.

En region i förändring
Det är i år 20 år sedan Øresunddirekt invigdes 
och lika många år sedan Öresundsbron stod klar. 
Storslagna visioner innan broöppningen har 
inte alltid infriats, men det finns en vardagsin-
tegration som fungerar och pågår trots perioder 
med gränskontroller, konjunkturnedgånger och 
valutakursförändringar. Greater Copenhagen 
Committee har i sin Arbetsmarknadscharter från 
i mars i år identifierat potentialen i en integrerad 
arbetsmarknad i Öresundsregionen. Øresunddirekt 
lyfts fram som en viktig aktör i arbetet för att nå 
dit. I intervjuer till rapporten framhålls det som 
en möjlighet att Øresunddirekt kan jobba mer 
proaktivt och integrationsskapande. Att ta ställning 
i gränshinderfrågor vilket bland annat gjorts under 
coronapandemin.

”Under coronapande
min har förutsättning
arna för pendlarna 
över Öresund föränd
rats och Øresund
direkt har snabbt 
behövt ställa om.”
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Malin Dahl, tf verksamhetsansvarig 
Øresunddirekt Sverige.

Gränskontroll på Pepparholm för 
fordonstrafik från Sverige till Danmark.

Vita Thomsen, sektionsledare  
Øresunddirekt Danmark.

I somras var det 20 år sedan Öresunds-
bron invigdes. Samma år startade även 
Øresunddirekt.

Sandra Forsén, ny seniorrådgivare 
Nordiska ministerrådets gränshin-
dersekretariat.

Drygt 18 600 personer pendlar över 
Öresund enligt senast tillgängliga 
siffror från 2015.
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förändringarna inom Öresundsregionen under de 
senaste 20 åren.

 
UTMANINGAR

Osäkerhet i finansieringen
Det har under flera år skett förändringar av finansie-
ringsmodellen för Øresunddirekt Danmark som har 
gjort att den samlade budgeten har minskat liksom 
antalet tjänster i sekretariatet. Bland annat har Erh-
vervsministeriets bidrag till organisationen minskat 
och upphör helt från 2021 och som en följd av 
Erhvervsfremmeloven kan Region Hovedstaden inte 
längre bidra med finansiella medel till Øresunddirekt. 
Istället har Erhvervsfremmebestyrelsen tillkommit 
som ny men ännu så länge tillfällig finansiär.
Samtidigt beviljar Skattestyrelsen medel för ett år i 
taget vilket kan jämföras med bland annat Nordiska 
ministerrådet som beslutar om finansiering för tre år i 

Tydligare ägarskap och fler intressenter, kanske privata aktörer, som tas in för 
att lösa den framtida finansieringen. Ökad digitalisering och samordning för en 
effektivare organisering. Inriktning av verksamheten mot att arbeta mer inte-
grationsskapande, tydligare ställningstaganden och en breddad kundbas. Det är 
några förslag för Øresunddirekts framtida utveckling som lyfts fram av intervju-
personer i denna rapport.

FRAMTID
Utmaningar och möjligheter för 20årsjubilar

Øresunddirekt har valt att låta ta fram denna sam-
manställning av organisationens bildande och his-
torik, organisationsstruktur samt framtida utveck-
lingsmöjligheter. I rapporten ingår en SWOT-analys 
som bygger på intervjuer med aktörer som har eller 
har haft arbetsmässig koppling till Øresunddirekt. I 
svaren identifieras utmaningar som Øresunddirekt 
står inför liksom det identifieras en rad möjligheter 
för och initiativ till organisationens framtida utveck-
ling som presenteras i detta kapitel.

Utmaningarna som förs fram här kommer från 
både internt och externt håll. Möjligheterna kan ses 
som förslag på riktningar att gå i för att stärka och 
utveckla verksamheten, och som sätt att bemöta och 
utvecklas utifrån svagheter och hot som lyfts fram. 
Styrkorna som identifierats i SWOT-analysen kan i sin 
tur ses som utgångspunkter att ta fasta på när man ska 
hitta lösningar för att bygga organisationen starkare.

I denna del nämns även att olika Öresundsor-
ganisationer har tagit utvecklingssteg för att möta 
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taget. Sammantaget uppger flera intervjupersoner att 
det uppfattas som en sårbarhet att det saknas en mera 
långsiktig finansieringsmodell på den danska sidan. 

– De finns ju en jättesvaghet i Øresunddirekt Dan-
mark i och med den konstanta bristen på finansiering. 
Det är inte riktigt någon som erbjuder sig, även om 
det arbetas mycket med att försöka hitta fler som skulle 
kunna medfinansiera. Det har inte gett resultat. Vilket 
också gör att utvecklingen går lite i stå. De gör allt vad 
de kan och gör det riktigt bra, men det är bara ett svårt 
villkor att arbeta under – att man aldrig vet om det 
finns tillräckligt med pengar, säger Jeannette Almfort, 
funktionsleder i Udland 8 på Skattestyrelsen.

För Øresunddirekt Sverige har Arbetsförmedling-
ens reformering skapat en osäkerhet om myndighet-
ens närvaro och engagemang. Förändringsprocessen 
har skjutits fram och ska, enligt de senaste uppgif-
terna, genomföras under 2022.

– Arbetsförmedlingens framtida uppdrag i 
förhållande till de gränsregionala informationstjäns-
terna kan påverka dem negativt, både vad gäller 
bristen på expertkunskaper till såväl målgruppen, 
privatpersoner och företag, men också till Gränshin-
derrådet, vilket kommer att försämra förutsättning-
arna till mobilitet, säger Claes Håkansson, tidigare 
seniorrådgivare vid Nordiska ministerrådet och idag 
seniorrådgivare vid Nordiska rådet.

Roger Mörtvik, statssekreterare vid Arbetsmark-
nadsdepartementet, ger i en intervju i denna rapport 
en mera oproblematisk bild av reformeringens vänta-
de effekter. Han pekar på att reformeringen inte 
väntas hindra Arbetsförmedlingen från en fortsatt 
medverkan i myndighetssamarbetet kring Øresund-
direkt. Han utesluter dock inte att formerna kan 
ändras så att t.ex. kommuner, ideella organisationer 
eller privata aktörer kan komma att medverka i det 
gränsregionala arbetsmarknadsuppdraget.

Uppdelad organisation
Øresunddirekt har en uppdelning idag där webbsidor-
na sköts på det danska kontoret medan det svenska 
kontoret har en besökstjänst i form av ett informa-
tionskontor. Dessutom finns myndighetskompetens på 
plats på kontoret i Malmö. Uppdelningen identifieras 
av vissa intervjupersoner som en svaghet som försvårar 
möjligheten att omprioritera resurser mellan personlig 
rådgivning och de digitala tjänsterna. 

– Øresunddirekt är organiserat lite olika i 
Danmark och Sverige. Webbredaktionen sitter i 
Danmark och övriga i Sverige. Det behövs mer sam-
arbete med den danska sidan, säger Johanna Tregert, 
sektionschef på Skatteverket.
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Tre omgångar med gränskontroller 2015-
2020 har skapat en efterfrågan på ny 
information från Øresunddirekt. Genom att 
organisationen har en etablerad kunskaps-
plattform har ny gränsregional information 
snabbt kunnat tas fram. Samtidigt har de 
nya gränshinder som uppstått löpande inrap-
portrats till Nordiska ministerrådet som i 
sin tur informerat berörda regeringar. Via 
Länsstyrelsen Skåne och Greater Copenha-
gen Committee har det under coronapande-
min även gjorts tydliga uttlanden och brev 
har sänts till regeringarna för att uppmärk-
samma politiker om de gränshinder som 
uppstått bland annat vad gäller socialförsäk-
ring- och skattefrågor.

Id- och gränskontroller som införts med 
anledning av migrationsströmmar, kriminalitet 
och, nu senast, coronapandemin har påverkat 
pendlarnas vardag. I ett första skede har de 
ökat antalet förfrågningar till Øresunddirekt 
då det funnits oklarheter om vilka regler som 
gäller, under coronapandemin har det bland 
annat gällt var pendlarna ska beskattas när 
hemarbetet ökat. Det märks i Øresunddirekts 
besökstal som stigit under coronapandemin. 
Hemsidesbesöken har ökat med 36 procent 
under mars-augusti jämfört med samma period 
2019. Informationskontoret i Malmö har tagit 
emot fler frågor per telefon och mejl och har 
fått in fler förfrågningar än förra året, trots att 
informationskontoret i Malmö har hållit stängt 
för fysiska besök. Jämförelseperioden gäller 
vecka 10-35. De långsiktiga effekterna av de 
tre perioder av gränskontroller är mer osäkra. 
Några av intervjupersonerna till denna rapport 
lyfter frågan om det på sikt kan leda till en 
minskad benägenhet att pendla då förutsätt-
ningarna för att pendla snabbt kan förändras. 

CORONAPANDEMIN HAR 
ÖKAT SÖKTRYCKET
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tiskt bidrar till. Att det kan uppmärksammas bland 
politiker och andra vad vi faktiskt får ut av relativt 
små resurser, säger Maria Korner-Westin, enhetschef 
EU och internationella relationer i Region Skåne.

Som myndighetssamarbete ges en övergripande 
information om regelverken från Øresunddirekt, 
men enligt intervjuer med några pendlare och före-
tag eftersöks en konkret, konsultliknande rådgivning. 

MÖJLIGHETER
 
Ett väletablerat samarbete, bred kompetens och ett 
stort nätverk är några delar som lyfts fram av intervju-
personerna som Øresunddirekts styrkor. Dessutom 
identifieras en rad möjligheter för att möta de utma-
ningar som finns eller för att utöka verksamheten:

• Ta in privat finansiering och t.ex. utöka informa-
tion om vissa kommersiella tjänster  

Den digitala utvecklingen generellt har väckt frågan 
även för Øresunddirekt. Bland annat vill region-
chefen för Arbetsförmedlingen, Annika Pegelow, 
se en analys av Øresunddirekts verksamhet och en 
tydligare digital och strategisk inriktning, eftersom 
det fysiska mötet med kunderna är relativt dyrt. 
Hon önskar en ”digital förflyttning”.

Verksamhetens inriktning och synlighet
I intervjuer framgår att besökarna är mer medvetna 
idag liksom att pendlarnas livscykel ändras vilket 
påverkar typen av frågor. Dessutom har perioderna 
med id- och gränskontroller skapat nya frågor och 
påverkat arbetet med gränshinder.

Flera intervjupersoner uppger att Øresunddirekt 
är ett väletablerat samarbete som är välkänt inom 
de etablerade Öresundskretsarna, men inte lika känt 
utanför dessa kretsar. 

– Det finns möjlighet att bli ännu bättre på att 
visa upp och marknadsföra vad Øresunddirekt fak-
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STYRKER
• Brede kompetencer gennem samvirkende  

myndigheder i Danmark og Sverige
• Veletableret samarbejde mellem de samvirkende 

myndigheder og med Nordisk Ministerråd
• Unikt dansk-svensk samarbejde
• Stort kundefokus
• Bredt netværk med andre regionale aktører
• Velkendt varemærke inden for etablerede  

Øresundskredse

SVAGHEDER
• Sårbar organisation som kan påvirkes af  

myndighedsomstruktureringer og lovændringer
• Manglende langsigtet finansiering af  

Øresunddirekt Danmark
• Adskilte virksomheder og organiseringer i  

Danmark og Sverige
• Myndighedsforvaltende, ej proaktive i  

udviklingsarbejdet af information
• Svagere interesse for Øresunddirekt i Danmark 

end i Sverige
• Sårbar organisationsstruktur i Øresunddirekt 

Sverige – ikke en selvstændig organisation

MULIGHEDER
• Den dansk-svenske grænseregion er i  

konstant forandring
• Vedvarende informationsbehov som stiger over tid
• Behovet for myndighedssamarbejde
• Uprøvede markedsføringsstrategier
• Udvikling af samarbejdet med andre aktører
• Politisk vilje til at øge integrationen – Greater 

Copenhagens arbejdsmarkedscharter

HOT
• Manglende langsigtet dansk støtte
• Forandringer internt hos myndigheder
• Politiske beslutninger og lovændringer
• Øget nationalisme og mindre grenseregionalt 

fokus
• Mere national styring hos myndighederne

SWOT-ANALYSE AF ØRESUNDDIREKT I KORTE TRÆK

Rapporten indeholder en SWOT-analyse, der identificerer Øresunddirekt Danmark og Øresunddirekt 
Sveriges styrker, svagheder, muligheder og trusler. SWOT-analysen er baseret på svarene fra de 
interviews, der er foretaget inden for rammerne af analysen med personer, der har haft en professi-
onel kobling til organisationen.

• Greater Copenhagen tar ett tydigare ägarskap 

• Ökad digitalisering 

• Samordning mellan kontoren 

• Samla kompetens för alla gränstjänster inom 
vardera myndighet 

• Prioriteras på högre nivå hos finansiärerna 

• Sätta agendan och tydligare ta ställning 

• Mer marknadsföring och riktat material 

• Bredda kundbasen - internationella forskare 

På sidan 22-23 finns en översikt över framtidsdis-
kussionen och utförligare beskrivningar av de möj-
ligheter som har identifierats av intervjupersonerna.

Nya aktörer
Erhversfremmeloven i Danmark har gjort att nybil-
dade Erhversfremmebestyrelsen har tillkommit som 
tillfällig finansiär till Øresunddirekt Danmark. 

Sedan 2016 är Greater Copenhagen Committee 
värdorganisation för Øresunddirekt Danmark och 
i våras fick samarbetsorganisationen en ny vd, Tue 
David Bak. Han uppger i en intervju till rapporten 
att han ser ett stort behov för Øresunddirekts tjäns-
ter. När det gäller frågan om Greater Copenhagen 
Committee kan ta ett större ägar- eller värdsskap för 
Øresunddirekt svarar han:

– Det finns inga formella sådana diskussioner, men 
det är ingen hemlighet att det sitter politiker i styrelsen 
som får några bra idéer ibland, och några pratar ibland 
om Øresunddirekt. Men det finns inga konkreta idéer.

Han framhåller samtidigt att han ser det som en 

Bilder från invigningen av Øresunddirekts informationskontor i Malmö den 28 juni 2000.
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uppgift inom ramen för hans nya roll att komma 
med idéer kring hur regionens integrationsskapande 
organisationer kan utvecklas.

Øresunddirekt Sveriges tidigare verksamhetsleda-
re, Sandra Forsén, har under september tillträtt som 
seniorrådgivare på Nordiska ministerrådets gräns-
hindersekretariat. Tillförordnad verksamhetsledare 
är Malin Dahl, som sedan 2015 har varit Arbetsför-
medlingens samordnare i verksamheten.

En region i förändring
Under 2020 var det 20 år sedan Öresundsbron in-
vigdes och lika många år sedan Øresunddirekt drog 
igång verksamheten. Visioner fanns om en gemen-
sam dansk-svensk region där människor pendlade, 
flyttade och turistade på andra sidan sundet och 
några år in på 00-talet tog pendlingen mycket 
riktigt fart. Den danska arbetsmarknaden skrek efter 
arbetskraft och valutakursen gjorde lönen förmånlig. 
Dessutom gjorde höga bostadspriser i Köpenhamns-
området att Skåne och Malmö utgjorde ett billigare 
boendealternativ, vilket fick flyttningen att öka.

Konjunkturnedgången under andra halvan av 
00-talet påverkade integrationen. Under 10-talet har ut-
vecklingen på flera sätt tagit fart igen och det syns även 
i en integration driven av ökat utbyte inom näringslivet. 
Öresundsregionen är en region i ständig förändring och 
visionerna som formulerades innan broöppningen har 
inte alltid har infriats, men idag finns en vardagsintegra-
tion där människor dagligen rör sig över gränsen. 

Flera Öresundsorganisationer har ändrat in-
riktning och strategi under årens lopp i takt med 
regionens och omvärldens förändring. När nya 
utmaningar uppstår kan det leda till förändring 
och behov av förnyelse, vilket för flera organisatio-
ner har inneburit ett utvecklingsarbete där de har 
anpassat sig efter situationen i den dansk-svenska 
Öresundsregionen.
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I intervjuer med finansiärerna bakom Øresund-
direkt framgår att det finns en fortsatt vilja att 
finansiera och stödja verksamheten. Medan några 
finansiärer ger ett direkt finansiellt bidrag, bistår 
andra med finansiellt stöd och med personalresurser 
för att bemanna informationskontoret och innehåll-
et i rådgivningen. Av intervjusvaren framgår att det 
finns två olika anledningar till engagemanget, att 
Øresunddirekt bidrar till integrationen eller bidrar 
till att sprida myndighetsinformation.

Vilja att ingå i samarbetet framöver
Ingen av myndigheterna uttrycker att de planerar 
någon förändring av finansieringen av Øresunddi-
rekt utöver tidigare lämnade besked. De uppger att 
det finns en vilja att ingå i samarbetet. De svenska 
myndigheterna har valt att erbjuda en långsiktig 
finansiering. 

Enligt Vita Thomsen, sektionsledare för webbre-
daktionen i Köpenhamn, har 
Erhvervsministeriet gett besked 
om att de inför 2021 inte 
förlänger deras tidigare treåriga 
finansieringsavtal men att ”de 
ser positivt på, at Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse giver 
tilskud til Øresunddirekt Dan-
mark”. Skattestyrelsen väntas 
bidra till finansieringen även 
under 2021 ”men den endelige 
godkendelse kommer i januar 2021”.

– Vi ser det som en värdefull verksamhet, och vi 
har inte tagit ställning för att ändra finansieringen 
som den är nu, säger Jon Stråth, enhetschef på Ar-
betsförmedlingen i Stockholm, med utgångspunkt i 
det han känner till kring den kommande omorgani-
seringen av Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens regionchef för Skåne, Anni-

ka Pegelow, är inne på samma linje.
– Vi lägger budget per år, men vi planerar långsik-

tigt för att vara en pålitlig partner. Vad jag kan över-
blicka finns det en stark vilja att ingå i samarbetet.

Region Skåne, som bidrar med finansiering till 
både den svenska och den danska delen av verksam-
heten, kommer från och med 2021 göra finansie-
ringen av Øresunddirekt till en del av den vanliga 
budgetprocessen och frångår därmed att teckna 
3-åriga avtal kring finansieringen.

– Från Region Skånes sida ser vi Øresunddirekt 
som ett långsiktigt åtagande, därav lägger vi in det i 
ordinarie budgetprocessen. Verksamheten har ända 
sedan starten prioriterats högt av våra politiker. 
Man ser Öresundssamarbetet och undanröjandet 
av gränshinder som väldigt viktigt, säger Maria 
Korner-Westin, enhetschef EU och internationella 
relationer i Region Skåne.

Myndigheterna som finansierar Øresunddirekt 
Sverige delfinansierar dels driftskostnaderna, som 

bland annat hyra, och står 
dels för värdet av tillhanda-
hållen personal.

– Skatteverket har inte 
beslutat om någon föränd-
ring av nuvarande upplägg, 
säger Malin Malmström, 
enhetschef på Skatteverket.

Det har skett förändring-
ar i finansieringen av Øre-
sunddirekt Danmark under 

de senaste åren. Erhvervsfremmeloven, som trädde i 
kraft 2019, gjorde det inte längre möjligt för Region 
Hovedstaden att medverka. Samtidigt tillsköt ny-
bildade Erhvervsfremmebestyrelsen in projektmedel 
under 2020 och 2021. I ett notat till denna analys 
beskriver Erhvervsstyrelsen vad Erhvervsfremmelo-
ven har för inverkan på finansieringen av Øresund-
direkt. Lagen innebär att Danmarks Erhvervsfrem-

”Det bliver truffet be
slutning om finansie
ring fra år til år. På 
nuværende tidspunkt 
er der taget stilling til 
kalenderåret 2020.”

Finansiärerna positiva till fortsatt stöd
Det finns en positiv inställning bland finansiärerna bakom Øresunddirekt när det 
gäller vikten av organisationens arbete och även när det gäller aktörernas möjlig-
heter att fortsätta stödja den. Men de danska och svenska finansiärerna har olika 
tidsperspektiv i sina beviljningar av medel vilket skapar osäkerhet. Även ägarska-
pet diskuteras då det ser olika ut för Øresunddirekt Danmark, som är en förening 
under Greater Copenhagen Committee, och Øresunddirekt Sverige, som är en 
samverkan mellan myndigheter. 

mebestyrelse har övertagit uppgiften med att sätta 
igång och finansiera decentrala näringslivsfrämjande 
insatser från de regionala ”vækstfora”. Medel utgår 
vanligen till projekt som varar mellan ett och tre år 
men vanligtvis inte till aktiviteter ”af driftslignende 
karakter”. Normalt tilldelas medel efter ett ansök-
ningsförförande men ”med de decentrale erhvervs-
fremmemidler kan bestyrelsen også i særlige tilfælde 
vælge at bevilge midler direkte til eksempelvis en 
aktør eller et projekt, dvs. uden ansøgningsrunde” 
skriver Erhvervsstyrelsen. För projekt som utvecklas 
bra utifrån uppställda kriterier finns det en möjlig-
het att få projektperioden förlängd noterar Erh-
vervsstyrelsen vidare.

Ehrvervsministeriet ökade anslaget tillfälligt 
under 2019 för Øresunddirekt Danmark men har 
som tidigare nämnts valt att inte teckna något nytt 
avtal om finansiering. Nuvarande avtal sträcker sig 
år 2020 ut. Skattestyrelsen beviljar sin finansiering 
för ett år i taget och väntas ge besked i januari.

– Det tas beslut om finansiering från år till år. 
För närvarande har man tagit ställning till kalen-
deråret 2020, säger Bente Bill, underdirektör på 
Skattestyrelsen.

Nordiska Ministerrådet, som bidrar med 
finansiering till både Øresunddirekt Sverige och 
Øresunddirekt Danmark har beviljat medel som för 
närvarande sträcker sig över år 2022.

– Øresunddirekt, liksom de andra gränsregi-
onala informationstjänsterna bidrar till att öka 
mobiliteten mellan de nordiska länderna genom att 
informera privatpersoner och företag som vill verka 
över en nordisk gräns, samt identifiera och inrap-
portera gränshinder till Gränshinderrådet. Därmed 
bidrar de till de nordiska statsministrarnas vision 
om att Norden ska vara världens mest hållbara och 
integrerade region 2030, säger Claes Håkansson, 
tidigare seniorrådgivare vid Nordiska ministerrådets 
gränshinderråd och som idag arbetar som seniorråd-
givare vid Nordiska rådet. 

Olika engagemang
Finansiärernas engagemang i verksamheten märks 
på flera sätt. Genom att avsätta medel och resurser 
samt delta i styrgrupperna, men även genom att 
ge information och stöd till Øresunddirekt när det 
gäller myndighetsinformation och därmed innehåll-
et i rådgivningen. 

– Skattestyrelsen prioriterar informationsarbetet 
genom att bl.a. vara behjälpliga med kunskap till 
Øresunddirekt samt genom att bidra till att underhål-
la Øresunddirekts informationssidor om de skatte-

mässiga villkoren. Dessutom bidrar Skattestyrelsen 
genom att närvara vid events hos Øresunddirekt i 
Malmö, och genom att bidra till informationsut-
växling mellan skattemyndigheterna i Sverige och 
Danmark. I tillägg därtill utarbetar Skattestyrelsen sitt 
eget informationsmaterial för att stödja vägledningen 
för gränspendlare, som arbetar eller har för avsikt att 
arbeta i Danmark, säger Bente Bill, Skattestyrelsen.

De svenska myndigheterna bidrar med personal 
som roterar mellan att jobba dels på Øresunddirekts 
informationskontor och dels på myndighetskontoret 
och uppläggets syfte är att det därmed ska bli en kon-
tinuerlig kunskapsuppdatering på båda kontoren. 

– Dels så har vi personal där och vi sätter av de 
resurser som krävs. Centralt sätter vi av öronmärkta 
pengar för Øresunddirekt och Grensetjänsten Nor-
ge-Sverige där det är tydligt vad de ska användas till. 
Det innebär en tydlig signal från Generaldirektören. 
Vi deltar även aktivt i styrgruppen, samt genom att 
personer som jag själv på distans stöttar deras arbete 
och ger stöd ifall de behöver hjälp med frågor, säger 
Jon Stråth, Arbetsförmedlingen.

Engagemanget innefattar även att arbeta med 
gränshinderfrågor.

– När det gäller de nordiska informations- och 
gränstjänsterna deltar Skatteverket i arbetet med att 
ge stöd och information om frågor avseende rörlig-
het över landsgränserna samt gränsöverskridande 
verksamhet för privatpersoner och företag. Myndig-
heten arbetar även aktivt med de gränshinder som 
identifieras, säger Malin Malmström, Skatteverket.

Integrationsfrämjande eller informerande roll
Øresunddirekts verksamhet ses som viktig för att 
skapa möjligheter för en integrerad arbetsmarknad 
och även för gränshinderarbetet. 

– På ett övergripande plan ser vi det som ett 
viktigt och effektivt sätt att inom Norden fortsätta 
förstärka det nordiska samarbetet och låna och 
tillgängliggöra varandras arbetsmarknader, säger Jon 
Stråth, Arbetsförmedlingen, angående betydelsen av 
gränstjänsterna generellt.

Vad som lyfts fram i intervjuerna skiljer sig mel-
lan de aktörer som arbetar för en integrerad region 
och för att främja arbete och företagande med de 
myndigheter som har en mer informerande roll och 
som lyfter fram Øresunddirekt som ett verktyg för 
att nåt ut med rätt information.

– Skattestyrelsen ser Øresunddirekt som en rele-
vant samarbetspartner, som bidrar till förmedlingen 
av information om skattemässiga villkor som är till 
glädje för gränspendlare och till andra som har in-
tresse av att känna till reglerna och förhållandena på 
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båda sidor Öresund, säger Bente Bill, Skattestyrelsen.
För Skatteverket i Sverige erbjuder Øresunddi-

rekt en kanal till de personer och företag som verkar 
över sundet och ett sätt att arbeta med gränshinder.

– Skatteverket ser positivt på samarbetet och 
värdet av att nå ut till privatpersoner och företag 
som finns i gränsregionerna samt möjligheten att 
undanröja gränshinder mellan länderna, säger Malin 
Malmström, Skatteverket.

Även Nordiska ministerrådet ser flera fördelar 
med informationstjänsten.

– De gränsregionala informationstjänsterna har 
först och främst stor betydelse för de personer och 
företag i Norden som verkar över en nordisk gräns. 
De ger information och skapar trygghet när man ska 
korsa gränsen. De betyder mycket för vårt gränshin-
derarbete eftersom de i sina möten kan identifiera 
och inrapportera gränshinder till Gränshinderrådet 
och den Nordiska gränshinderdatabasen. Utifrån 
gränshinderdatabasen prioriterar Gränshinderrådet 
sina gränshinder som de driver mot berörda minist-
rar och departement till hindret blir avklarat. Dess-
utom, under rådande coronatider, har de nordiska 
gränsregionala informationstjänsterna spelat en stor 
roll i att identifiera och inrapportera hinder som har 
uppstått i gränsregionerna när pendlare och företag 
ska förhålla sig till två länders olika restriktioner och 
strategier i syfte att bekämpa smittspridningen, säger 
Claes Håkansson, tidigare Nordiska ministerrådet.

Asymmetri kopplas till ägarskap
Flera myndigheter lyfter fram en asymmetri mellan 
svenskt och danskt engagemang och finansiering av 
verksamheten som en svaghet, och att en mer lång-
siktig dansk finansiering på regional eller nationell 
nivå önskas. Asymmetrin kopplar en del till att det 
finns ett tydligare ägarskap för den svenska delen av 
Øresunddirekt, genom Länsstyrelsen och de övriga 

myndigheterna, och att de därmed är benägna att ta 
större ansvar för verksamheten.

Region Skåne diskuterar sitt stöd i förhållande 
till att ingen motsvarande regional aktör i Danmark 
finansierar verksamheten. 

– Region Skåne är idag den enda regionala aktö-
ren som finansierar Øresunddirekt (eftersom Region 
Hovedstaden var tvungna att dra in sin finansiering 
inför 2019 på grund av reglerna i Erhvervsfremme-
loven, reds. anm). Øresunddirekt i Danmark har 
hittat tillfälliga lösningar, till exempel har Erhvers-
fremmebestyrelsen bidragit, men det är en utmaning 
att säkra långsiktig finansiering för den danska delen 
av verksamheten. Skattestyrelsen i Danmark har, 
liksom Nordiska ministerrådet och Ehrvervsminis-
teriet, varit kontinuerliga bidragsgivare, säger Maria 
Korner-Westin, Region Skåne.

Peter Cavala, samhällsbyggnadsdirektör på Läns-
styrelsen och ordförande i Øresunddirekt Sveriges 
styrgrupp, tycker att samarbetet i den svenska delen av 
Øresunddirekt fungerar bra.

– Jag tycker det är ett exemplariskt samarbete 
mellan myndigheter. Jag tror inte det finns något 
liknande någon annanstans, det har funnits i tjugo 
år och är mycket stabilt. Den danska finansiering-
en är däremot en utmaning. Verksamheten är mer 
kortsiktigt planerad, där spelar politiken en större 
roll och tillhörigheten för Øresunddirekt har väx-
lat. Till exempel kan vi på Øresunddirekt i Sverige 
ha långsiktiga diskussioner om vad vi ska göra om 
två år men i Danmark måste man jaga finansiering 
från år till år. Men jag tycker inte det skadar så 
mycket, eftersom informationsbehovet är större i 
Sverige så jag tycker det finns en balans, säger han.

Jon Stråth på Arbetsförmedlingen ser gärna 
att aktörerna bakom verksamheten har samma 
engagemang.

– Relationen mellan Sverige och Danmark, gäl-
lande Øresunddirekt, är mer asymmetrisk. Jämför 
man med Grensetjensten så känns den mer som en 
samverkan mellan flera organisationer i Sverige och 
Norge. Det känns som att Sverige drar ett tyngre 
lass än Danmark. Jag har inte så bra insikt i detta, 
men det är viktigt att engagemanget hålls upp av 
alla parter tror jag, säger han.

Nordiska ministerrådet efterfrågar att fler aktörer 
ska ge långsiktiga stöd.

– Vi strävar efter långsiktig finansiering av de gräns-
regionala informationstjänsterna, därför tecknar vi tre-
åriga kontrakt med dem. Det har vi gjort sedan 2011. 
Förutsättningen för en fortsatt långsiktig finansiering 
från vår sida är att man regionalt och nationellt bidrar 
till en långsiktig finansiering, säger Claes Håkansson, 

”Digitalisering och 
vässad kompetens ge
nom samordning med 
Arbets förmedlingens
Euresrådgivare lyfts 
fram när Arbetsför
medlingen motiverar 
beslutet om att minska 
närvaron hos Øresund
direkt i Malmö.”

tidigare Nordiska ministerrådet, och fortsätter:
– Man bör se över viktningen på finansieringen. 

Den svenska sidan har en mycket större och långsik-
tigare regional- och myndighetsfinansiering än den 
danska sidan som bland annat saknar finansiering 
från den danska sidan av Greater Copenhagen.

Det nämns även att verksamheten är sårbar, t.ex. vid 
händelsen av att en myndighet lämnar samarbetet, och 
att det finns andra myndighetssamarbeten som Øre-
sunddirekt kan dra lärdomar av, som exempelvis svenska 
statliga informationscenter som finns på vissa orter.

– På svensk sida så bygger samarbetet på en eta-
blerad myndighetssamverkan där Länsstyrelsen fyller 
en viktig funktion som samordnande myndighet och 
har ett tydligt ägarskap. Någon 
sådan samordnande myndighet 
finns inte på den danska sidan 
vilket är en stor skillnad, säger 
Carin Peters, utvecklingsstrateg 
på Region Skåne.

Medan Øresunddirekt 
Sverige är en samverkan 
mellan myndigheter är 
Øresunddirekt Danmark 
registrerat som en förening 
under Greater Copenhagen 
Committee.

– Øresunddirekt fyller 
en viktig funktion i Greater 
Copenhagen geografin och 
det är angeläget att hitta en 
långsiktig finansiering även för den danska delen av 
verksamheten. Det pågår en kontinuerlig diskussion 
om betydelsen av Øresunddirekt och hur Greater 
Copenhagen kan bidra till att säkra en långsiktig 
finansiering, säger Carin Peters. 
 

Arbetsförmedlingens reformering utmanar
Många frågetecken kvarstår när det gäller Arbets-
förmedlingens framtida uppdrag. Representanter 
för Arbetsförmedlingen som medverkar i intervjuer 
till den här rapporten är trygga i att ingen större 
förändring kommer att ske före 2022. Det är sedan 
oklart om exakt vad reformeringen innebär när 
grunderna är på plats 2022.

– Det är svårt att svara på innan det blir tydligt 
hur det framtida uppdraget definieras från regering-
en. Det här handlar om information, och var ligger 
det under? Är det något vi ska köpa upp eller sköta 
i egen regi? Och gällande arbetsmarknadspolitiken, 
är det meningen att matchning av svenska arbetssö-
kande utomlands i framtiden ska göras av de privata 

förmedlarna? Det är otydligt vad som kommer att 
hända och det finns många parametrar att ta hänsyn 
till, säger Jon Stråth Arbetsförmedlingen. 

Regionchefen för Arbetsförmedlingen, Annika 
Pegelow, vill se en analys av Øresunddirekts verk-
samhet och en tydligare digital och strategisk inrikt-
ning, eftersom det fysiska mötet med kunderna är 
relativt dyrt. Hon önskar en ”digital förflyttning”.

Digitalisering och vässad kompetens genom 
samordning med Arbetsförmedlingens Euresrådgi-
vare lyfts fram när Arbetsförmedlingen motiverar 
beslutet om att minska närvaron hos Øresunddirekt 
Malmö från tre till två personer. Motiveringen 
nämns i ett debattinlägg i Sydsvenskan den 3 de-

cember 2020. Där skriver Ar-
betsförmedlingen Euresansva-
rige, Mats Hartman, att det i 
praktiken inte innebär någon 
neddragning eftersom den 
tjänst som nu plockas bort 
från Øresunddirekts kontor 
i Malmö avser samordning 
som kommer att flyttas till en 
sektionschef som är operativt 
ansvarig för myndighetens 
Euresrådgivare.

Arbetsförmedlingen ses 
idag av de övriga finansiärer-
na som en viktig aktör för 
Øresunddirekts verksamhet.

– Arbetsförmedlingens 
framtida uppdrag i förhållande till de gränsregi-
onala informationstjänsterna kan påverka infor-
mationstjänsterna negativt, både vad gäller att 
bristen på expertkunskaper till såväl målgruppen, 
privatpersoner och företag, men också till oss på 
Gränshinderrådet, vilket kommer att försämra för-
utsättningarna till mobilitet, säger Claes Håkans-
son, tid. Nordiska ministerrådet.

På Arbetsmarknadsdepartementet förstår 
statssekreterare Roger Mörtvik den oro som finns 
kring reformeringen och Øresunddirekt samti-
digt som han noterar att det inte är aktuellt med 
neddragningar.

– Regeringens ambition är tydlig – att förbättra 
för de som jobbar, bor eller studerar över grän-
sen. Det är en viktig del av att upprätthålla den 
arbetsmarknad som finns i Öresundsregionen. 
Det är också en del av ambitionen i det nordiska 
samarbetet.

 Han kan dock inte utesluta att det kan komma 
in personal från andra aktörer inom Arbetsförmed-
lingens uppdrag på Øresunddirekt i framtiden.
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Reformeringen påverkar formerna  inte samarbetet
Att Arbetsförmedlingen ska reformeras kommer inte att hindra en fortsatt med-
verkan i det svenska myndighetssamarbetet kring informationstjänsten Øresund-
direkt. Det menar Roger Mörtvik, statssekreterare till arbetsmarknadsminister 
Eva Nordmark. Däremot utesluter han inte att formerna kan ändras så att till 
exempel kommuner, privata aktörer eller ideella organisationer kan komma att 
medverka i det gränsregionala arbetsmarknadsuppdraget i framtiden.

– Det finns inget i regeringens överenskommelse 
med samarbetspartierna Centern och Liberalerna 
som säger att samarbetet kring Øresunddirekt ska 
upphöra eller försämras. Det kommer fortsatt att 
vara oerhört viktigt. Arbetsförmedlingen måste 
även i framtiden säkerställa att arbetsförmedlandet 
också fungerar i de regioner där gränsöverskridande 
rörliget är en viktig del av arbetsmarknadens funk-
tionssätt, säger Roger Mörtvik, statssekreterare åt 
arbetsmarknadsminister Eva 
Nordmark med ansvar för 
arbetsmarknadspolitik.

Han förstår att det finns en 
oro hos Arbetsförmedlingen 
och i myndighetssamarbetet 
kring Øresunddirekt efter att 
regeringen i det så kallade ja-
nuariavtalet kommit överens 
med stödpartierna Centern 
och Liberalerna om att 
reformera Arbetsförmedling-
en. Därför är Roger Mörtvik 
noga med att lyfta fram 
formerna för reformeringen.

– Just gränsfrågan har inte alls varit i fokus kring 
diskussionen om reformeringen av Arbetsförmed-
lingen av rent pragmatiska skäl. Det finns inte några 
planer på att ändra det grundläggande uppdrag som 
Arbetsförmedlingen har för att säkerställa att de 
arbetslösa kan ta jobb och att det i vissa fall innebär 
att man måste kunna söka jobb över gränsen.

Januariavtalet, även kallat fyrpartiuppgörel-
sen, mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, 
Miljöpartiet och Liberalerna, innebar att Stefan 
Löfven (S) kunde röstas fram till statsminister och 
regeringsbildare den 18 januari 2019 efter mer 
än 18 veckors politisk turbulens efter det svenska 
riksdagsvalet 2018. I avtalet ingick att Arbetsför-
medlingen skulle reformeras.

I den budgetmotion från Moderaterna som rös-
tades igenom av riksdagen redan den 12 december 
2018 fanns stora besparingskrav på Arbetsförmed-
lingen. Båda besluten skapade en stor osäkerhet 
om Arbetsförmedlingens fortsatta verksamhet 
och då även när det gäller myndighetssamarbetet 
inom informationstjänsten Øresunddirekts svenska 
verksamhet med kontor i Malmö. 
     I en debattartikel i Dagens Nyheter den 30 

oktober 2019 meddelade 
arbetsmarknadsminister Eva 
Nordmark att regeringen 
tillför medel för att bromsa 
neddragningarna av resurser 
till Arbetsförmedlingen. 
Hon beskriver det nya upp-
draget: ”Arbetsförmedlingen 
ansvarar för den statliga 
arbetsmarknadspolitiken. 
Staten har genom Arbetsför-
medlingen ansvaret för att 
arbetslösa som har behov av 
stöd för att komma i arbete 
ska få detta, oavsett var i 
landet man bor. Ett system 

med fristående aktörer som erbjuder tjänster 
skapas”. I december 2019 kom de fyra partier-
na bakom januariavtalet överens om delvis nya 
förutsättningar för reformeringen av Arbetsför-
medlingen.

– Tidpunkten för reformeringen har också änd-
rats. Från början skulle reformeringen vara på plats 
2021. Nu säger vi 2022, noterar Roger Mörtvik.
    Vid en pressträff den 26 juni 2020 presenterades 
en utredning om kommuners medverkan. Där 
konstaterades bland annat att det är tillåtet för 
kommunerna att vara leverantörer av arbetsmark-
nadspolitiska insatser. 
   De förändrade förutsättningarna innebär att det 
inte bara är aktuellt att privata aktörer ska sköta 
matchningsarbetet mellan arbetslösa och arbetsgiva-

re utan att även kommuner och ideella organisatio-
ner kan vara aktuella som aktörer.

– Det som är sagt är att merparten av det arbete 
med att matcha arbetssökande till arbete ska utföras 
av upphandlade förmedlingsaktörer. Det är själva 
utgångspunkten. Sedan för vi en diskussion kring 
vilka volymer det handlar om och vilka aktörer som 
är aktuella och vilket uppdrag de ska ha. Men där är 
vi inte än. Upphandlade aktörer ska göra en stor del 
av matchningsjobbet. Det kan innebära att en del 
av de här aktörerna kan komma behöva samverka 
med aktörer i hela regionen.
 

Kan det innebära att det kan komma in per-
sonal från andra aktörer inom Arbetsförmed-
lingens uppdrag på Øresunddirekt i framtiden?
– Det är inte omöjligt, men det går inte att över-
blicka just nu, säger Roger Mörtvik.
     Han betonar att reformeringen av Arbetsförmed-
lingen inte handlar om att ändra en enskild lag utan 
om att det är en lång process.
     – Jag sitter i ständiga diskussioner för regering-
ens räkningen med Centern och Liberalerna där vi 
i stort sett varje vecka betar av olika frågor. Arbetet 
fortsätter trots coronapandemin.

– När man refomerar en myndighet handlar det 
om allt från vilka budgetförutsättningar myn-
digheten ska ha, vad pengarna ska användas till, 
hur vi styr myndigheten genom regleringsbrev, 
hur myndighetens instruktion ska se ut – deras 
grundläggande uppdrag. Sedan handlar det om 
hur myndighetens samverkan med kommunerna 
ska fungera. En del av dessa förändringar handlar 
om lagstiftning, en del gäller budgetfrågor och en 
del är regeringsbeslut. Det kommer att vara många 
beslut under resans gång. Det vi sagt är att det 
huvudsakliga regelverket och förutsättningarna för 
den reformerade myndigheten ska vara på plats 
2022. Vi har också sagt att inför detta ska genom-
förandet ske steg för steg. Vi ökar volymerna av 
de upphandlade förmedlingstjänsterna så det blir 
ingen digital övergång över en natt utan det sker 
stegvis. 2022 ska merparten av alla förutsättningar 
finnas på plats. I den mån det visar sig under 2023 
eller 2024 att det behövs ytterligare budget eller 
andra förutsättnignar kan vi gå in och komplette-
ra. Det är en process.
     – Det är så lätt att man tänker att man ska lägga 
ner den gamla myndigheten och bygga upp en ny. 
Men Arbetsförmedlingen kommer att finnas kvar. 
Reformeringen förutsätter att det finns en myndig-
het som kan följa upp arbetet.

Hur kan Øresunddirekts verksamhet påverkas 
av reformeringen av Arbetsförmedlingen? 
– Regeringens ambition är tydlig – att förbättra för 
de som jobbar bor och studerar över gränsen. Det 
är en viktig del av att upprätthålla den arbetsmark-
nad som finns i Öresundsregionen. Det är också 
en del av ambitionen i det nordiska samarbetet, 
säger Roger Mörtvik.

–  Det finns inga ambitioner att reformeringen 
av Arbetsförmedlingen ska leda till begränsningar 
där, då har vi misslyckats. Just när det gäller refor-
meringen kan jag i dagsläget inte se några problem 
som skulle uppstå när det gäller Øresunddirekt. 
– Det pågår säkert redan ett samarbete på myndig-
hetsnivå mellan Arbetsförmedlingen och motsvaran-
de myndigheter i Danmark.  En fråga som är viktig 
är hur man ska säkerställa att information fungerar 
mellan svenska och danska arbetsförmedling eller 
mellan olika aktörer. 

Bedöms coronapandemin ha någon påverkan 
när det gäller reformeringen av Arbetsför-
medlingen? 
 – Helt klart, det påverkar tempot i arbetet därför 
att vi på departementet i hög grad också måste 
prioritera frågor som rör den akuta arbetslöshets-
situationen. Dessutom måste Arbetsförmedlingen 
prioritera att de arbetslösa skrivs in, får en plan 
och rätt ersättning. Trots detta fortsätter arbetet 
med reformeringen med sikte mot 2022.
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Roger Mörtvik, statssekreterare.

”Det finns inget i 
re geringens överens
kommelse med samar
betspartierna Centern 
och Liberalerna som 
säger att samarbetet 
kring Øresunddirekt 
ska upphöra eller för
sämras.”
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Ny vd vill se över hur Øresunddirekt arbetar
Som nytillträdd vd för Greater Copenhagen Committee tycker Tue David Bak att 
Øresunddirekt, med sin kompetenta personal, spelar en viktig roll som informa-
tionsspridare i regionen. Behovet av informationstjänsten är stort, menar han, 
men ser utmaningar med finansieringen och ett behov av att flera organisationer 
i regionen utvecklas för att bidra till regionens konkurrenskraft.

Greater Copenhagen Committee lyfte i sin arbets-
marknadscharter från i februari i år fram Øresund-
direkt som ett viktigt verktyg för syftet att skapa 
en integrerad arbetsmarknad och stärka tillväxten 
i regionen. Brist på information kring svenska 
och danska regelverk kan leda till att företag och 
arbetstagare avhåller sig från att etablera sig eller 
söka jobb på den andra sidan sundet, var en av 
slutsatserna. Den 1 april tillträdde Tue David Bak 
tjänsten som vd för organi-
sationen, efter att senast haft 
uppdraget som direktör för 
Innovation Centre Denmark 
i Tel Aviv, och han håller med 
kring slutsatserna i rapporten 
om Øresunddirekts betydelse.

– Om man ska öka integra-
tionen så finns det ett behov 
av en part som kan hjälpa 
människor och göra informa-
tionen tillgänglig och just nu 
är Øresunddirekt vårt verktyg 
för det. Från det perspektivet 
tycker jag det är förnuftigt att 
det finns ett sådant verktyg, säger han och tycker 
att den stora antalet besökare som använder Øre-
sunddirekts hemsidor visar på ett stort behov för 
organisationens tjänster.

Greater Copenhagen Committee är värdorga-
nisation för Øresunddirekt Danmark och delar 
kontorslokal med webbredaktionen i Köpenhamn. 
Förhållandet mellan organisationerna är av admi-
nistrativ art. Øresunddirekt är en förening som 
administreras under Greater Copenhagen, men 
Øresunddirekt har sin egen budget och får ingen 
finansiering från Greater Copenhagen Committee. 
Som vd deltar Tue David Bak på styrgruppens 
möten och kommer även att vara Øresunddirekt 
Danmarks representant på styrgruppsmötena för 
den svenska delen av Øresunddirekt, men han 
hade i juni, på grund av coronapandemin inte 

hunnit bekanta sig så mycket med den svenska or-
ganisationen än. Han tillägger dock att han tycker 
att kontoret i Malmö är ”ytterst relevant”.

Att Tue David Bak är anställd som vd, till skill-
nad från föregångarna som hade titeln sekretari-
atsledare, har en konkret betydelse. Ett mål är att 
göra Greater Copenhagen Committee till en mer 
handlingskraftig organisation som ska få ut mer av 
sina politiska ambitioner, och Tue David Bak har 

större befogenheter än sina 
företrädare.

– Min ambition är att 
sekretariatet mer ska sätta 
dagordningen. Det är vi 
som ska föra fram idéer 
och komma med strate-
giska visioner för den här 
regionen. Det är Greater 
Copenhagens Committees 
roll och det har inte våra 
politiker tid till att göra, 
säger han.

Flera regionala poli-
tiker har lyft frågan ifall 

Greater Copenhagen Committee bör ta ett större 
ägar- eller värdskap över hela Øresunddirekt, 
dvs. både den danska och svenska delen. Samma 
synpunkt har lyfts av flera intervjupersoner i den 
här rapporten.

– Det finns inga formella sådana diskussioner, 
men det är ingen hemlighet att det sitter politiker i 
styrelsen som får några bra idéer ibland, och några 
pratar ibland om Øresunddirekt. Men det finns 
inga konkreta idéer, säger han och fortsätter prata 
om att det är viktigt att de integrationskapande 
organisationerna i regionen fortsätter att utvecklas:

– Min syn är att ifall Greater Copenhagen 
Committee ska kunna infria våra visioner så krävs 
det att några av organisationerna i regionen, från 
Øresunddirekt till andra, justerar lite grand sättet 
de arbetar på. För annars tror jag inte vi lyckas 
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uppnå det. Min grundsyn är att, om vi ska öka vår 
konkurrenskraft, så behöver vi också uppgradera 
och se om vi har strukturerat vår infrastruktur på 
rätt sätt, både fysisk och institutionell. Det är de 
utvecklingsmöjligheter vi har att jobba med. Görs 
det på ett optimalt sätt? Det är min uppgift att 
komma med några idéer kring hur det kan göras, 
säger han och tillägger att han inte har några kon-
kreta utvecklingsförslag gällande Øresunddirekt 
just nu.

Förutom frågan kring Øresunddirekts organi-
sering så är även finansieringsfrågan relevant, och 
inom Greater Copenhagen Committee samverkar 
både danska och svenska regionala och kommuna-
la aktörer, varav några, som Region Skåne är nuva-
rande finansiär, medan t.ex. Region Hovedstaden 
finansierade Øresunddirekt fram till att den nya 
Erhvervsfremmeloven trädde ikraft 2019.

Att finansieringsviljan generellt är större på den 
svenska sidan än den danska tror Tue David Bak 
kan bero på att intresset för att arbeta på andra sidan 
sundet strukturellt är större i Sverige än i Danmark. 

– På den danska sidan ser man inte samma 
behov av att informera om möjligheterna på 
arbetsmarknaden på den svenska sidan. Men det 
finns danska aktörer som bidrar också, säger han.

På frågan om vad som kan utgöra ett hot mot 

Øresunddirekts verksamhet nämner han själv 
finansieringen.

– Det är inte gratis att bedriva verksamheten 
och man behöver fortsatt finansiering. Det är inte 
så smidigt att finansieringen kommer från olika 
aktörer och att de finansierar för en viss period. 
Det är en utmaning, säger han.

Tue David Bak, vd Greater Copenhagen Committee.

”Min grundsyn är att, 
om vi ska öka vår 
konkurrenskraft, så 
behöver vi också upp
gradera och se om vi 
har strukturerat vår 
infrastruktur på rätt 
sätt, både fysiskt och 
institutionellt.” FO
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Identifierade utmaningar:

BEFINTLIG FINANSIÄR LÄMNAR ØRESUNDDIREKT 
ELLER MINSKAR SITT STÖD/ENGAGEMANG
I Swot-analysen framkommer att det finns en 
osäkerhet i ekonomin. Att det saknas en långsiktig 
finansieringsmodell för Øresunddirekt Danmark 
är en viktig faktor. Dessutom har den kommande 
reformeringen av Arbetsförmedlingen skapat en 
osäkerhet om myndighetens närvaro och engage-
mang i Øresunddirekt Sverige framöver.

Förslag på nya initiativ:

GREATER COPENHAGEN TYDLIGARE ÄGARSKAP
I intervjuer förs det fram förslag om att Greater 
Copenhagen Committee tar ett större ägarskap för 
Øresunddirekt. Organisationen har idag adminis-
trativt ansvar för Øresunddirekt Danmark och i 
Arbetsmarknadschartern lyfts Øresunddirekt fram 
som en viktig källa för information för pendlare och 
företag.

TA IN PRIVATA PARTER
Förslag ges i vissa intervjuer om att ta in privata 
aktörer för samarbete och/eller för finansiering. 
Traditionellt har Øresunddirekt fokuserat på myn-
dighetsrelaterade frågor, men eftersom det kan fin-
nas en efterfrågan om all slags information kan en 
utvecklingsväg vara att bredda informationsutbudet. 
En mix av offentlig och kommersiell information 
skulle även kunna säkra en ökad finansiering.

FLER INTRESSENTER?
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EFFEKTIVARE LÖSNINGAR?

Identifierade utmaningar:

UPPDELNING AV KOMPETENSER
Uppdelningen med myndighetskompetens och 
personliga besök i Malmö samt webbkompetens i 
Köpenhamn identifieras av vissa som en svaghet 
som försvårar möjligheten att omprioritera resurser 
mellan personlig rådgivning och digitala tjänster.

ANVÄNDNING AV RESURSER
Ur ett kostnadsperspektiv är det personliga mötet 
relativt dyrt och behöver vägas mot vilket resultat 
det ger.

Förslag på nya initiativ:

ÖKAD DIGITALISERING
Mer telefonsupport, support med AI chatbotar och 
ökad användning av sociala media är några förslag 
från intervjupersonerna på en ökad digitalisering.

SAMORDNING MELLAN KONTOREN
Kontoren har olika kompetenser och är även orga-
niserade på olika sätt. Det föreslås i intervjuer mer 
samordning och synergier t.ex. med ett gemen-
samt kontor.

SAMLA KOMPETENS FÖR ALLA GRÄNSTJÄNSTER 
INOM MYNDIGHETERNA
Att vardera myndighet samlar kompetensen för 
samtliga gränstjänster i Norden inom myndigheten. 
Att exempelvis samma personer på myndigheten har 
ansvar för information om alla gränsregioner. 

PRIORITERAS PÅ HÖGRE NIVÅ
Att deltagande i Øresunddirekt prioriteras upp 
på högsta nivå bland finansiärerna för att minska 
risken för att förståelsen för engagemanget i verk-
samheten minskar vid skifte i ledningen.

Øresunddirekt har en uppdelning idag där webb-
sidorna sköts på det danska kontoret medan det 
svenska kontoret har en besökstjänst och mer 
myndighetskompetens. 

MÅNGA ÖRESUNDS-
ORGANISATIONER HAR 
UPPDATERAT SIN STRATEGI

MER INTEGRATIONSSKAPANDE?

Finansiering: Organisation: Verksamhetens inriktning:

Förnyelse i ett omvärldsperspektiv:

UTMANINGAR KAN LEDA TILL FÖRÄNDRING
När omvärlden förändras och nya utmaningar 
uppstår kan det leda till förändring och behov av 
förnyelse. Flera Öresundsorganisationer, däribland 
Medicon Valley Alliance, Øresundsinstituttet och det 
politiska samarbetet Greater Copenhagen Commit-
tee har genomgått ett utvecklingsarbete under de 
senaste åren och anpassat sina strategier efter det 
aktuella läget i gränsregionen.

FÖRSLAG PÅ TRE NIVÅER
I rapporten identifieras utmaningar som rör finan-
siering, organisation och verksamhetens inriktning. 
Det finns även förslag på nya initiativ på samtliga 
tre nivåer. Förslag som kan kombineras mellan 
nivåerna eller användas enskilt.

FORTSÄTTA SOM VANLIGT - STATUS QUO
Alternativet är att fortsätta med den strategiska 
inriktning som har påbörjats för Øresunddirekt och 
avvakta eventuella ytterligare förändringar tills det 
anses nödvändigt eller tvingas fram som en följd av 
förändringar i omvärlden.

Flera intervjupersoner efterfrågar att Øresund-
direkt ska synas mer och göra sin röst hörd. Att 
informationsarbetet behöver kompletteras med 
ett utökat integrationsarbete. 

20 år har gått sedan Öresundsbron invigdes. Inte-
grationen har förändrats och regionen har upplevt 
upp- och nedgångar. I takt med utvecklingen har 
flera Öresundsorganisationer ändrat inriktning 
och strategi. Bland annat den politiska samarbets-
organisationen Greater Copenhagen Committee.

Identifierade utmaningar:

ÄNDRAD EFTERFRÅGAN
I intervjuer framkommer att besökarna är mer 
medvetna idag liksom att pendlarnas livscykel 
ändras vilket påverkar typen av frågor. Tre perioder 
med gränskontroller har skapat nya frågor med 
kort varsel. Fler använder digitala lösningar och 
besökstalen för informationskontoret har gått ner. 

KÄNNEDOM OM ØRESUNDDIREKT
Det finns ett behov av att öka kännedomen om Øre-
sunddirekt i bredare kretsar, enligt intervjuer.

STATUS PÅ INTEGRATIONEN
Politiska beslut som gräns- och id-kontroller påver-
kar behovet av information. Det finns en osäkerhet 
i hur benägenheten att pendla och göra affärer över 
sundet långsiktigt påverkas.

Förslag på nya initiativ:

SÄTTA AGENDAN OCH TYDLIGARE TA STÄLLNING
Arbeta mer proaktivt och integrationsskapande, att 
ta ställning i gränshinderfrågor, samt nyttja nätver-
ket. Insatser som bl.a. gjorts under coronapandemin. 
Utökad konkret, konsultliknande rådgivning efterly-
ses, enligt intervjuer med pendlare och företag.

MER MARKNADSFÖRING
Undersöka målgruppen och ta fram riktat material.

MIX MED KOMMERSIELL INFORMATION
Bredda informationsutbudet med all slags verk-
samhet kopplat till rörelser över Öresund.

BREDDA KUNDBASEN
Undersökningar visar på behovet av kontor för mot-
tagande av internationella forskare. Kopplas bland 
annat till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.
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Översikten över utmaningar och möjligheter bygger 
på de intervjuer och den SWOT-analys som har gjorts 
inom ramen för denna analys. 

Att det saknas en långsiktig finansiering på den 
danska sidan och reformeringen av Arbetsförmed-
lingen tas i intervjuer upp som en sårbarhet för 
Øresunddirekt.
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Interviewpersonerne har eller har haft en arbejds-
mæssig kobling til Øresunddirekt. I gennemgangen 
af svarene på næste side er de forskellige udsagn 
kategoriseret som værende styrker, svagheder, mu-
ligheder og trusler i en orden ud fra, hvor mange af 
interviewpersonerne der har angivet dem.

Bred kompetence og stigende digitalisering
En af Øresunddirekts største styrker er, at de besid-
der en stor bredde i kompetencer fra flere myndig-
heder og samarbejdspartnere, som er samlet på et 
sted, hvilket gør det nemt og lettilgængeligt at finde 
relevant information for deres målgrupper. Men 
samtidig er myndighedsekspertisen og de redaktio-
nelle kompetencer opdelt mellem informationskon-
toret i Malmø og webredaktionen i København. 

Ud fra besøgstallene på kontoret i Malmø, som 
er faldende, men antallet af spørgsmål via mail samt 
besøgstallene på hjemmesiderne, som er stigende, 
kan man se, at virksomheden bevæger sig mere 
og mere hen imod at være en digital organisation. 

Brede kompetencer og et veletableret samarbejde med myndigheder, men en 
sårbar organisation som mangler langsigtet finansiering i Danmark. Det er nogle 
af de styreker og svagheder, som er blevet identificeret i interview med 20 aktø-
rer, som har eller har haft en arbejdsmæssig kobling til Øresunddirekt. Uprøvede 
markedsføringsstrategier og samarbejde med private aktører er nogle forslag til 
udviklingsmuligheder i fremtiden.

SWOT
En veletableret, men sårbar organisation 

En grænseregion i konstant forandring skaber 
et kontinuerligt behov for information fra flere 
myndigheder, som når ud til grænsependlere og 
virksomheder. Øresunddirekt har som myndig-
hedssamarbejdende organisation forudsætningerne 
for at tilbyde denne information med mulighed 
for at udvikle de digitale kanaler såvel som nye 
former for fysiske tilstedeværelse. En udfordring 
er, at organisationen er opdelt i to dele; en del som 
administrerer hjemmeside og en del som er an-
svarlig for det fysiske kontor, hvilket gør det svært 
at omfordele ressourcer mellem de to forretnings-
områder. En anden udfordring gælder manglen 
på en langsigtet finansiering af den danske del af 
Øresunddirekt. Internt opfattes varemærket af de 
samvirkende myndigheder som stærkt i mødet 
med forskellige Øresundsaktører. Eksternt hos 
pendlere og virksomheder findes et billede af, at 
kendskabet til organisationen bør styrkes. Det er 
nogle af konklusionerne fra 20 interviewpersoner, 
som sammenfattes i den følgende SWOT-analyse. 
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Efterspørgslen på information online ser ud til at 
vinde mere og mere frem i samfundet i dag. Samti-
dig er der blevet lavet et nyt tiltag i form af et fysisk 
pop-up kontor i Helsingborg. 

Varemærket opfattes som stærkt i Øre-
sundskredse, men er mindre velkendt eksternt
Gennem de sidste 20 år har Øresunddirekt opbygget 
et varemærke, som er kendt i regionen, og som de 
kan bruge til at nå ud til målgrupperne. Varemær-
ket er, ifølge interviewpersonerne, relativt kendt 
i etablerede kredse af Øresundsregionale aktører, 
mens det udenfor disse kredse ikke opleves som så 
velkendt. Det giver derfor Øresunddirekt grundlag 
og mulighed for at arbejde yderligere med at udbrede 
kendskabet til organisationen og dens tilbud. Selvom 
Øresunddirekt markedsfører sig selv på flere for-
skellige måder, så er der stadig andre muligheder og 
strategier, som kan gøre organisationen mere kendt 
udenfor kernegruppen og i bredere kredse, og som 
måske ikke er afprøvet og anvendt endnu.

Bredt netværk kan udnyttes mere
En central styrke i Øresunddirekt er, at der eksis-
terer et godt myndighedssamarbejde, hvilket er 
essentielt, når Øresunddirekts information netop 
beror på flere forskellige myndigheders informatio-
ner. Desuden har de gennem de sidste 20 år opar-
bejdet et stort netværk, som Øresunddirekt kan 
drage nytte af og samarbejde med, blandt andet 
eksterne rådgivere fra erhvervslivsorganisationer og 
advokatbureauer. Men der er uprøvede samarbejds-
partnere og muligheder for at udvikle eksisterende 
samarbejder yderligere. En mulighed som nævnes 
i interviewene, er at kigge på private virksomheder 
som både samarbejdende og/eller finansierende.

Et spørgsmål som bliver taget op i interviewer-
ne, er hvor vidt Øresunddirekt bør arbejde mere 
proaktivt med at informere, og ikke kun udarbejde 
informationen. Desuden forandres regionen og 
pendlernes behov, for eksempel kan pensions-
spørgsmålet havne i fokus fremover i takt med at 
pendlerne bliver ældre.

Er det nationale fokus en mulighed eller 
en trussel?
Øresunddirekt kan nemt blive påvirket negativt 
af politiske beslutninger. Den danske Erhvervs-
fremmelov indebærer at danske regioner ikke 
kan finansiere aktiviteter, som er rettet mod 
erhvervsfremme og den kommende reformering 
af Arbetsförmedlingen i Sverige er to sådanne 
eksempler. De seneste års nationale beslutninger 

som grænse- og ID-kontrol med henholdsvis 
flygtningestrøm, kriminalitet og senest corona-
pandemien er yderligere eksempler. Umiddelbart 
kan situationer som disse lede til et øget behov 
for Øresunddirekts arbejde, da det fordrer endnu 
mere behov for information. Men på sigt kan det 
måske mindske behovet for Øresunddirekt, da 
mere lukkede grænser og nationale strategier kan 
medføre en mindre fri bevægelighed og integra-
tion i regionen, som kan medføre, at færre pend-
ler over, flytter over eller etablerer virksomhed på 
den anden side af Øresund.

I løbet af de tre perioder med id- og græn-
sekontrol, nu senest under coronapandemien, har 
Øresunddirekt identificeret nyopståede problemer 
og grænsehindringer. Det har haft betydning, at 
Øresunddirekt har etableret en vidensplatform, 
og hurtigt har kunnet finde information om de 
ændrede forudsætninger og som, sammen med 
øvrige grænsetjenester og Grænsehindringsrådet, har 
samlet aktuel information og sammenstillet dette til 
de nordiske regeringer.

Sårbarhed og spørgsmål om langsigtet 
finansiering
Øresunddirekt er juridisk ikke en helt fritstående or-
ganisation. Øresunddirekt Danmark er organiseret 
som en forening under samme CVR-nummer som 
Greater Copenhagen Committee, mens Øresunddi-
rekt Sverige er et rendyrket myndighedssamarbejde. 
Organisationsændringer internt hos myndigheder 
og lovændringer kan påvirke Øresunddirekt negativt 
på baggrund af, at de ikke er en ”selvstændig” orga-
nisation. Det er, hvad nogle af interviewpersonerne, 
som har eller har haft en arbejdsmæssig kobling til 
Øresunddirekt, mener.

De finansierende partnere på dansk og svensk 
side har forskellige tidshorisonter i sine økonomiske 
bevillinger, hvor de danske aktører oftere har taget 
beslutning om finansiering for en kortere periode ad 
gangen. En manglende langsigtet dansk finansiering 
påvirker Øresunddirekts muligheder for udviklings-
arbejde og ressourcer, ligesom det skaber utryghed. 
De i dag begrænsede ressourcer i Øresunddirekt 
gør, at planer om en øget proaktivitet ikke er blevet 
realiseret. Et spørgsmål at diskutere kan være, om 
dette dilemma gør det sværere at skabe langsigtet 
finansiering af den danske del af organisationen.

Mere information om, hvad der er kommet frem i 
SWOT-analysen, kan findes i en fuld version af ”20 
år med Øresunddirekt”. 
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SVAGHEDER
The organisation’s internal 
weaknessess

W

T
TRUSLER
The organisation’s 
external threats

STYRKER 
The organisation’s 
internal strenghts

S

O
MULIGHEDER
The organisation’s  
external opportunities

Brede kompetencer gennem samvirkende Brede kompetencer gennem samvirkende 
myndigheder i Danmark og Sverigemyndigheder i Danmark og Sverige

 Veletableret samarbejde mellem  Veletableret samarbejde mellem 
de samvirkende myndigheder og de samvirkende myndigheder og 

Nordisk MinisterrådNordisk Ministerråd

Unikt dansk-svenskUnikt dansk-svensk
samarbejdesamarbejde

Stort kundefokusStort kundefokus

Bredt netværk medBredt netværk med
andre regionale aktørerandre regionale aktører

Velkendt varemærke inden for  Velkendt varemærke inden for  
etablerede Øresundskredseetablerede Øresundskredse

Sårbar organisation som kanSårbar organisation som kan
påvirkes af myndigheds- påvirkes af myndigheds- 

omstruktureringer og lovændringeromstruktureringer og lovændringer

Adskilte virksomheder og Adskilte virksomheder og 
organiseringer i Danmark og organiseringer i Danmark og 

SverigeSverige

Myndighedsforvaltende, ej Myndighedsforvaltende, ej 
proaktive i udviklingsarbejdet proaktive i udviklingsarbejdet 

af informationaf information

Manglende langsigtet finansiering af Manglende langsigtet finansiering af 
Øresunddirekt DanmarkØresunddirekt Danmark

Svagere interesse for Øresund-Svagere interesse for Øresund-
direkt i Danmark end i Sverigedirekt i Danmark end i Sverige

Sårbar organisations-Sårbar organisations-
struktur i Øresunddirekt struktur i Øresunddirekt 

Sverige – ikke en selvstæn-Sverige – ikke en selvstæn-
dig organisationdig organisation

Vedvarende informationsbehov som Vedvarende informationsbehov som 
stiger over tid stiger over tid 

Den dansk-svenske Den dansk-svenske 
grænseregion er i konstant grænseregion er i konstant 

forandring  forandring  

Uprøvede markeds-Uprøvede markeds-
føringsstrategierføringsstrategier

Udvikling af samarbejdet med Udvikling af samarbejdet med 
andre aktørerandre aktører

Behovet for myndigheds-Behovet for myndigheds-
samarbejdersamarbejder

Politisk vilje til at øge Politisk vilje til at øge 
integrationen – Greater integrationen – Greater 
Copenhagens arbejds-Copenhagens arbejds-

markedscharter” markedscharter” 

Manglende langsigtet dansk støtteManglende langsigtet dansk støtte

Forandringer internt hos myndighederForandringer internt hos myndigheder

Øget nationalisme og mindre Øget nationalisme og mindre 
grænseregionalt fokusgrænseregionalt fokus

Politiske beslutninger og lovæn-Politiske beslutninger og lovæn-
dringerdringer

Mere national styring hos Mere national styring hos 
myndighedernemyndighederne

Forklaring: Størrelsen på overskrifterne indikerer betydning, 
dvs. jo større teksten er, jo flere har nævnt dette i interviews.

SWOTSVAR, FREMKOMMET I      INTERVIEWS TIL DENNE RAPPORT

Overskrifterne er udarbejdet på baggrund af de 
svar, der kom frem i interviews til rapporten.
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I kontorshuset på Nørregade 7B i centrala Köpenhamn sitter Øresunddirekt 
Danmark. Vita Thomsen är sektionsledare för webbredaktionen som utvecklar 
och driver Øresunddirekts hemsidor. 2019 slogs besöksrekord på sidorna med 
940 000 registrerade besök, men det är en utmaning att kunna utveckla kom-
munikationen till pendlare och företag med minskade resurser, menar hon.

Minskade resurser på redaktionen i Köpenhamn

Øresunddirekt Danmark delar kontor med Greater 
Copenhagen Committee, som sedan 2016 är värd 
för den danska delen av verksamheten då de om-
bildades från Öresundskomiteen. Øresunddirekt 
Danmark är registrerad som en egen förening un-
der Greater Copenhagen Committees CVR-num-
mer, som är ett danskt-svenskt politiskt samar-
betsorgan bestående av kommuner och regioner 
på båda sidor sundet. Øresunddirekt huserar i ena 
änden av kontorslandskapet, 
där förutom Vita Thomsen 
även två webbkonsulter, en 
på  heltid och en på deltid, 
och en studentmedarbetare 
jobbar.

– För mig handlar det 
om att informera pendlare 
och företag om vilka regler 
som gäller när de rör sig över 
Öresund. Vi tar utgångs-
punkt i deras situation och erbjuder dem informa-
tion digitalt på våra hemsidor. På så sätt bidrar vi 
till en mer integrerad region, säger Vita Thomsen 
när hon förklarar hur hon ser på Øresunddirekts 
uppdrag.

Webbredaktionen arbetar med att ge myn-
dighetsinformation till pendlare och företag via 
hemsidorna, kring flera ämnen som t.ex. skatt och 
socialförsäkring. De informerar även om regeländ-
ringar kopplade till händelser eller politiska beslut 
som på ett eller annat sätt påverkar integrationen.

Redaktionen har även ett visst ansvar för mark-
nadsföringen av Øresunddirekt vilket sker på flera 
sätt. Bl.a. ser de till att hemsidorna rankas högt 
i sökresultaten på Google och andra sökmotorer. 
Dessutom ska i år nya broschyrer tryckas upp 
tillsammans med informationskontoret i Malmö. 
Genom en brukarundersökning har de även tagit 
reda på vilken information till användarna som är 
behjälplig och vilken som kan förbättras, samt de 
har under de senaste åren utvecklat en ny platt-

form för hemsidorna för att öka användarbarheten.
Mycket arbete sker i samverkan med kontoret 

i Sverige. Även om Øresunddirekt i Danmark 
och i Sverige  är två självständiga organisationer 
med kontor i respektive land, men under samma 
varumärke, så har de idag byggt upp ett solitt 
samarbete.

– Vi har närmast daglig kontakt via mejl, 
telefon eller videomöte. En gång i månaden har vi 

klängre möten för att få en 
statusuppdatering. Jag tycker 
samarbetet har förbättrats 
de senaste åren och att 
det är mer synergi mellan 
organisationerna, säger Vita 
Thomsen.

Att informationen på 
hemsidorna uppskattas av 
pendlare och företag med 
verksamhet på båda sidor 

sundet är förra årets besökssiffror ett bevis på då 
rekordmånga, 940 000 besök registrerades på 
sidorna, en ökning med sju procent från 2018. 
Företagssidan hade en knapp procent fler besök än 
2018, 42 000.

– Jag tror att ökningen förra året beror på flera 
faktorer. Vi kan bland annat se att fler har haft ett 
intresse av att söka information om arbetsförhål-
landena i Danmark. Gränskontrollen i Sverige är 
fortfarande en barriär för många men fler har vant 
sig vid den. Hanteringen av coronasituationen i 
Danmark och Sverige skiljer sig åt och kommer att 
påverka öresundspendlarna och företagen, vilket vi 
är igång att informera om, säger hon.

Redaktionen i Danmark har gradvist tvingats 
till nedskärningar i bemanningen under flera år 
på rad, främst på grund av minskade resurser för 
verksamheten. När Vita Thomsen började jobba 
på Øresunddirekt 2016, tidigare jobbade hon som 
webbkonsult på Nordiska ministerrådet och Nord-
iska rådet och arbetade bl.a. med Info Norden, var 

de fyra fast anställda och en studentmedarbetare, 
men då hade bemanningen redan minskat jämfört 
med tidigare. När Region Hovedstadens bidrag till 
Øresunddirekt Danmark bortföll inför 2019, med 
anledning av Erhversvsfremmeloven innebar det 
ett stort ekonomiskt tapp för verksamheten. Under 
2020-2021 kommer det delvis att kompenserats av 
ett extra tillskott från Erhvervsfremmebestyrelsen.

Till följd av färre resurser är det en utmaning 
för verksamheten att tillgodose informationsbeho-
vet för målgruppen, förklarar Vita Thomsen.

– Om vi hade haft fler resurser så skulle vi 
kunna använda mer tid till att upprätthålla och 
uppdatera informationen ännu bättre och vara mer 
synliga och finnas på sociala medier. Jag tänker 
också att vi skulle kunna vara mer synliga utåt sett. 
Vi upplever att politiker, organisationer och pend-
lare inte har hört talas om Øresunddirekt, men de 
flesta har ändå varit inne på vår hemsida. Så det 
vore bra om fler kände till vårt namn, säger hon.

– Jag tänker att vi skulle kunna vara mer synliga 
på sociala medier, där användarna också finns. 
Framöver vill vi också gärna arbeta mer gentemot 
näringslivet, t.ex. på Linkedin. Dessutom vill vi 
vara mer synliga ute i kommunerna, på Jobcen-
tren, så att vi kan bidra till arbetsmarknaden på 
tvärs över sundet.

Vita Thomsen ser ändå att det finns flera möj-
ligheter till att verksamheten ska kunna få en mer 
långsiktig finansiering framöver.

– Från och med 2020 har vi fått medel från 
Erhversfremmebestyrelsen som vi kan använda 
under två års tid, vilket ger lite mer luft i ekono-
min. I och med att vi också varit involverade i och 
omnämnda i Greater Copenhagens arbetsmark-
nadscharter så innebär det ett synliggörande av 
Øresunddirekts arbete på politisk nivå, säger hon.

I arbetsmarknadschartern som publicerades 
av Greater Copenhagen Committee under 2020 
framhålls betydelsen av en ökad integration för ar-
betstagare och företag i regionen för att tillväxten i 
regionen ska kunna öka och Øresunddirekt nämns 
spela en central roll för att förverkliga det.

– Jag upplever att, även om finansieringen är 
en utmaning, så ser framtiden positiv ut där flera 
aktörer har ett intresse för det arbete vi gör och 
som ser potentialen med informationstjänsten.

I den svenska delen av Øresunddirekt nämner 
flera personer den kortsiktiga finansieringen på 
dansk sida som en utmaning för Øresunddirekt, 
eftersom webbsidan spelar en så pass viktig. Tankar 
har lyfts kring hur båda verksamheterna kan ut-
veckla sitt samarbete ytterligare, där ett förslag har 

varit att de svenska medarbetarna ibland kan jobba 
från Köpenhamn, och vice versa. Vita Thomsen 
ser både fördelar och nackdelar med hur Øresund-
direkt är organiserat i dagsläget, som två separata 
organisationer med ett gemensamt uppdrag.

– Om vi satt tillsammans med informationscen-
tret i Malmö så skulle det säkert ge flera synergier. 
När vi som nu sitter med Greater Copenhagen så 
får vi också en inblick i vad som sker på den po-
litiska dagordningen och där vi kan göra inspel så 
att vi inte glöms bort som den lilla organisation vi 
är. Jag tycker dessutom att vi har ett bra samarbete 
med informationscentret i Malmö. Det ger en 
bra signal att det finns både ett Øresunddirekt i 
Danmark och ett i Sverige, säger hon. 

”Även om finansiering
en är en utmaning, så 
ser framtiden positiv 
ut där flera aktörer 
har ett intresse för det 
arbete vi gör”
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Vita Thomsen, sektionsledare.
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Øresunddirekt Danmarks webbredaktion har sitt kontor på 
Nørregade i centrala Köpenhamn.
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Øresunddirekt har både ett informations- och ett integrationsuppdrag, men Sandra 
Forsén, tidigare verksamhetsansvarig Øresunddirekt Sverige, ser det senare bli allt 
viktigare, inte minst till följd av coronapandemins inverkan på arbetsmarknaden. 
Det innebär ett ökat fokus på att bidra till att lösa gränshinder och att samarbeta 
med det nordiska gränshinderrådet, stat, regioner och kommuner samt med ar-
betsmarknadens parter för att utveckla arbetsmarknaden över sundet.

Sandra Forsén ser integrationsuppdraget som 
viktigare framöver

Sandra Forsén tar emot i de ljusa lokalerna på 
kontoret vid Anna Lindhs plats i Malmö. I ett första 
större rum sitter tjänstemän från de respektive 
myndigheterna vid var sitt skrivbord redo att ta 
emot frågor från besökare. Längre in i lokalen har 
Sandra Forsén, som fram till i september arbetat 
som verksamhetsansvarig för Øresunddirekt och 
som samordnare för Länsstyrelsen, sitt kontor. 
En tjänst hon har haft sedan 2013 då hon kom 
till Øresunddirekt efter att som utbildad jurist ha 
arbetat på bland annat SIEPS, Svenska institutet för 
europapolitiska studier, i Stockholm.

Något år efter att Sandra Forsén började jobba 
på Øresunddirekt beslutade 
Länsstyrelsen Skåne och 
Region Skåne att slå ihop 
tjänsterna som samordna-
re för Länsstyrelsen och 
platsansvarig på kontoret, 
vilket var en mer adminis-
trativ roll. Den nya rollen 
som verksamhetsansvarig 
innebar ett större strategiskt 
och kommunikativt ansvar och Sandra Forsén hann 
med att leda verksamheten i sju år, men lämnade 
tjänsten i september.

– Den gränsregionala miljön är jättespännande. 
Jag gillar personligen jobbet, säger hon, men kom-
mer själv in på några utmaningar med rollen:

–Vi har vissa ramar vi måste röra oss inom som 
myndighet, och ibland känner man att man skulle 
vilja gå utanför boxen. Man måste förhålla sig till 
den här myndighetsramen, säger hon.

Under 20 år som gränsregional informationstjänst 
har Øresunddirekt Sverige hjälpt tusentals pendlare 
och företag som vill arbeta eller verka på andra sidan 
sundet. Verksamheten har genomgått förändringar 
under åren men grundstommen, en samverkan 
mellan myndigheter som gemensamt finansierar 

verksamheten, har bestått. Sandra Forsén lyfter fram 
det som en stor styrka med Øresunddirekt.

– Den finns lång erfarenhet och kunskap inom 
verksamheten och principiella beslut tas i samverkan 
i styrgruppen. Kompetensen hos myndigheternas 
informatörer är hög och vi är alltid uppdaterade på 
den senaste lagstiftningen. Vi är en unik verksamhet 
i regionen, säger hon. 

Sandra Forsén menar att Øresunddirekts bety-
delse syns både då integrationen över sundet ökar 
och minskar. Till exempel hade kontoret sina högsta 
besökssiffror under högkonjunkturen före finans-
krisen, då rekordmånga arbetspendlade. Men även 

under kriser, som den pågående 
coronakrisen, är Øresunddi-
rekts roll viktig för att reda ut 
villkor och regler för pendlare.

– Under kriser som uppstår i 
samhällen som ligger i gränsre-
gioner, då har vi som gränsregi-
onal informationstjänst absolut 
en viktig roll. Det finns ingen 
annan än vi som bidrar med 

myndighetsinformation där man tar höjd för båda 
sidor och jämkar samman det till ett gränsregionalt 
budskap, säger hon.

När krisen är över finns det anledning att titta på 
vad Øresunddirekt har gjort rätt och vad som kan 
förbättras och det ger även en möjlighet att utveckla 
sättet att arbeta på, som den digitala kommuni-
kationen, menar hon. Sandra Forsén tror även att 
coronakrisen långsiktigt kan komma att påverka 
Øresunddirekts uppdrag. 

– Jag tror vi kommer att behöva jobba mer 
branschfokuserat och projektfokuserat. Vi har 
deltagit i vissa projekt tidigare, men jag kan tänka 
mig att vi framöver kan komma att jobba mer 
branschinriktat för att stötta upp vissa branscher. 
Jag tror också att integrationsuppdraget kommer att 

vara viktigare efter krisen. Det är min spaning.
Ett tätare samarbete med arbetsmarknadens par-

ter i Sverige och Danmark, samt med kommuner 
och regioner och med Greater Copenhagen krävs, 
menar hon.

– Vi skapar inte jobben men vi som informa-
tionstjänst, som även arbetar med intergrations-
främjande insatser och är en del av gränshinderpro-
cessen, är en viktig pusselbit i arbetet att skapa en 
mer integrerad arbetsmarknad.

När Sandra Forsén tillträdde hade ett samarbets-
avtal precis tecknats mellan Øresunddirekt i Sverige 
och Danmark som innebär en tätare samverkan och 
en större inblick i varandras verksamheter. Därmed 
pausades långtgående diskussioner om en samman-
slagning av verksamheterna. Kontoret i Malmö och 
webbredaktionen i Köpenhamn har regelbunden 
kontakt, ibland daglig, och Sandra Forsén deltar på 
styrgruppsmöten i Danmark medan en representant 
från Danmark deltar på den svenska styrgrup-
pens möten i Malmö. Att verksamheterna är tätt 
sammanlänkade har ett viktigt symbolvärde menar 
Sandra Forsén, men i och med det täta samarbetet 
bekymras hon också av bristen på långsiktig finan-
siering av den danska verksamheten och menar att 
det påverkar hela Øresunddirekt.

– Det är inte bra för någon organisation att leva 
i en ovisshet. Man behöver en långsiktighet för att 
kunna planera aktiviteter och ska vi jobba för en in-
tegrerad arbetsmarknad så är det långsiktiga insatser 
som behöver planeras. Men vi lagar efter läge och 
försöker tillsammans med Øresunddirekt Danmark 
hitta vägar framåt, men i den bästa av världar så 
skulle vi ju vilja ha en långtgående finansiering och 
ett starkare engagemang från Danmark, säger hon.

Att danska statliga och regionala aktörer eko-
nomiskt är mindre involverade i Øresunddirekt, 
än motsvarande aktörer i Sverige, kan grunda sig i 
hur verksamheten organiserades när den bildades 
år 2000, menar hon. Det sågs inledningsvis som ett 
projekt och när det fanns färdiga organisationer på 
båda sidor sundet, så fortsatte man som det var.

– Kanske att vi skulle ha fler myndigheter på 
dansk sida in i den danska styrgruppen. Kanske att 
man skulle ha knytit kommunerna till sig från början 
så att det inte bara hade varit ett statligt och regionalt 
engagemang. Jag kan tycka att både stat, region och 
kommun har en fördel av att det finns en informa-
tionstjänst för det ger en samhällsekonomisk vinst för 
alla, säger hon angående hur en optimal organisering 
av Øresunddirekt skulle kunna se ut.

Arbetsförmedlingens framtida engagemang har 
också diskuterats det senaste året efter att den svenska 

regeringen och samarbetspartierna i Januariöver-
enskommelsen från 2019 beslöt att omorganisera 
verksamheten. Därefter har tidpunkten för Arbetsför-
medlingens nya arbetsmarknadsuppdrag skjutits upp 
och beskedet är att omorganiseringen ska träda ikraft 
under 2022, enligt bl.a. Arbetsmarknadsministerns 
statssekreterare som har intervjuats för rapporten.

Risken att en enskild myndighet skulle lämna 
Øresunddirekt Sverige, skulle enligt Sandra Forsén 
få svåra konsekvenser för verksamheten. Därför 
följer de utvecklingen och hoppas på ett möte på 
Arbetsmarknadsdepartementet i höst, ett möte som 
har blivit uppskjutet på grund av den pågående 
coronakrisen.

– Utan de grundläggande myndigheterna har vi 
svårt att se att vi kan upprätthålla den nivån vi har. 
Det är en stor förlust om någon lämnar och det 
skulle ha stora konsekvenser för tilliten till oss och 
hur vi arbetar för en mer integrerad arbetsmark-
nad, säger Sandra Forsén.

”Vi har deltagit i vissa 
projekt tidigare, men 
jag kan tänka mig 
att vi framöver kan 
komma att jobba mer 
branschinriktat”
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Sandra Forsén, tid. verksamhetsansvarig.

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

Øresunddirekt Sveriges informationskontor i Malmö.
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gränspendlare som närmar sig pensionen, säger han.
Att verksamheten redan från starten organiserades 

som två separata enheter i Danmark och Sverige, 
med skild finansiering och organisationsstruktur, 
har skapat utmaningar för organisationen som man 
behöver vara medveten om, menar han. Under sin tid 
på Øresunddirekt jobbade Claes Håkansson mycket 
med att skapa ett fungerande samarbete mellan den 
danska och svenska verksamheten. En utmaning 
kunde till exempel handla om att det stundtals kunde 
finnas en viss tveksamhet mot att kommunikatörer på 
en webbredaktion skulle informera kring myndig-

hetsfrågor. En annan utmaning 
gällde de olika ägarstrukturerna 
och de båda organisationernas 
skillnader när det gällde kultur 
och arbetssätt. En praktisk 
utmaning för samarbetet 
handlade om att enas kring 
det gemensamma varumärket 
Øresunddirekt, vilket man 
lyckades med.

– Jag tror att om du startar någonting där parterna 
har olika förväntningar och strukturer, så blir det ut-
maningar. Men idag upplever jag det som två tjänster 
som är väl integrerade med varandra och som det 
finns en tillit emellan, säger Claes Håkansson.

Han kan däremot bekymras över bristen på 
långsiktig finansiering av den danska verksamheten. 
Budgeten har minskat de senaste åren och ekonomin 
har framför allt påverkats av Erhvervsfremmelovens 
ikraftträdande 2019 och som innebar att Region Ho-
vedstaden tvingades lämna som finansiär. Han tycker 
att det behövs att någon aktör på den danska sidan 
tar ett långsiktigt finansiellt ansvar, vilket Nordiska 
ministerrådet också har påpekat. Under 2019 stöttade 
Nordiska ministerrådet den svenska och danska verk-
samheten med 594 000 danska kronor vardera.

– Jag saknar framför allt en långsiktig finansiering 
av Øresunddirekts verksamhet från den danska sidan. 
Det skulle kunna vara genom Greater Copenhagen 
Committee som nyligen tagit fram en arbetsmarknads-

Claes Håkansson var med och skrev förstudien 
1999 som ledde fram till att den danska och svenska 
staten beslutade att Öresundsinformation till 
pendlare och företag skulle kommuniceras digitalt 
via webben. En webbredaktion inrättades i Köpen-
hamn, som växte fram samtidigt med etableringen 
av det fristående informationskontoret i Malmö. 
Claes Håkansson jobbade med nätverksbyggande 
mellan svenska och danska myndigheter och aktörer, 
marknadsföring och var delaktig i uppbyggnaden 
av webben. Efter åtta år på Øresunddirekt lämnade 
han verksamheten, och jobbade på Öresundskomi-
teen med gränshinderfrågor 
och tog bland annat fram 
skriften ”33 gränshinder”. 
Under 2012 fick han en ny 
relation med Øresunddirekt 
genom sin nya roll som 
ansvarig tjänsteman för 
Gränshinderrådet på Nord-
iska ministerrådet. Sedan 
dess har Claes Håkansson 
suttit i styrgruppen för Øresunddirekt både i Sverige 
och i Danmark, eftersom Nordiska ministerrådet 
medfinansierar båda verksamheterna. Han har en 
tät dialog med de gränsregionala informationstjäns-
terna i Norden som löpande rapporterar in om de 
gränshinder som de upptäcker vid kontakten med 
pendlare och företag.

I september 2020 gick hans förordnande på 
Nordiska ministerrådet ut och idag arbetar Claes 
Håkansson som seniorrådgivare vid Nordiska rådet. 
Han tycker att Øresunddirekt har utvecklats väl som 
organisation och inte tappat i betydelse när integra-
tionen mellan länderna har ökat de senaste 20 åren, 
snarare tvärtom. 

– Jag tror att behovet av information är konstant 
och att det inte har minskat. Däremot har typen av 
information som människor och företag behöver 
förändrats. Man kan mer om respektive land idag 
eller känner någon som kan mer. Men efter 20 
år kommer nya frågor som till exempel berör de 

Han berömmer gränshinderarbetet i regionen
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charter där de har lyft fram mobiliteten i regionen som 
en viktig faktor för den gränsregionala integrationen. 
Då måste det finnas en organisation som kan hjälpa 
till med information till gränspendlare och företagen 
som arbetar över Öresund, säger Claes Håkansson.

Han pekar på att behovet av information är 
stort och att det bland annat syns genom att antalet 
besök på Øresunddirekts hemsida konstant ökar. 
Men behovet av information finns inte bara hos 
gränspendlare och deras arbetsgivare. Människor 
och företag har även behov av information om an-
nan verksamhet kopplat till rörelser över Öresund. 
Det kan till exempel handla om att köpa fastigheter, 
teckna försäkringar och avtal med internet-le-
verantörer eller tv-operatörer. Därför har Claes 
Håkansson också tankar kring att Øresunddireks 
informationsutbud skulle kunna breddas framöver. 
Det skulle samtidigt kunna öppna för möjligheten 
att ta in privat finansiering, som ett komplement till 
nuvarande finansiering.

– I grunden tycker jag att informationen kan 
skötas av offentliga aktörer Men eftersom det är 
kärvt med finansieringen och allmänheten och fö-
retagen har behov av få en helhetsbild av regelver-
ken när de rör sig över Öresund kan jag tänka mig 
att en lösning kan vara att driva Øresunddirekts 
hemsida lite mera kommersiellt och få finansiering 
även från privata aktörer. 

Det är Øresunddirekt och de övriga nordiska 
gränstjänsterna som har den dagliga kontakten med 
gränspendlare och företag som arbetar gränsregio-
nalt. De rapporterar sedan in nya gränshinder till 
Gränshinderrådet som bearetar informationen och 
sänder den vidare för kvalitetssäkring hos berörda 
departement i de nordiska länderna. Gränshinderrå-
dets medlemmar prioriterar därefter de gränshinder 
som drivs mot de olika ländernas regeringar tills de 
löses eller avskrivs om de av någon anledning inte 
bedöms gå att lösa. 

Under coronakrisen har Øresunddirekt arbetat 
intensivt med att samla in information och rappor-
tera in till Gränshinderrådet om de nya och tillfäl-
liga gränshinder som uppstått till följd av hastigt 
ändrade regler och villkor för pendlare och företag. 

Här har det upparbetade samarbetet mellan 
Gränshinderrådet och Øresunddirekt och de övriga 
nordiska gränstjänsterna varit mycket värdefullt, 
menar Claes Håkansson. 

–  Utan de gränsregionala informationstjänsterna så 
tror jag inte att de gränshinder som uppstått på grund 
av ländernas olika strategier under coronapandemin 
hade uppmärksammats lika snabbt. Vi fick tidigt 
input från de gränsregionala tjänsterna så att vi redan i 

mitten av mars kunde sammanställa en första rapport. 
Det innebar att de nordiska samarbetsministrarna 
hade ett underlag redan veckan efter att restriktionerna 
infördes. Hittills under 2020 har vi ställt samman åtta 
rapporter om nya gränshiner under coronapandemin. 

–  Det betyder mycket för det nordiska samarbetet 
att vi har utarbetat den här arbetsmetodiken mellan 
Gränshinderrådet och de nordiska gränstjänsterna. 
Den kommer att vara värdefull om det uppstår lik-
nande situationer igen, säger Claes Håkansson.

Claes Håkansson är en av eldsjälarna för ett ökat Öresundssamarbete och har på ett 
eller annat sätt arbetat med Øresunddirekt under nästan alla 20 år som verksamheten 
har existerat. 1999 var han bland annat med och skrev den förstudie som ledde fram till 
att webbredaktionen i Köpenhamn bildades. De senaste åtta åren har han varit senior-
rådgivare på Nordiska ministerrådet med ansvar för gränshinderarbetet.
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Claes Håkansson, tidigare seniorrådgivare vid Gränshinder-
rådet på Nordiska ministerrådet och sedan september 2020 
seniorrådgivare vid Nordiska rådet.

”Idag upplever jag 
det som två tjänster 
som är väl integre
rade med varandra 
och som det finns tillit 
mellan.”
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Nordiska ministerrådets och Nordiska rådets kontor i 
centrala Köpenhamn.

Nordiska ministerrådet 

Nordiska ministerrådet är det officiella organet 
för de nordiska regeringarnas samarbete, 
med säte i Köpenhamn. Rådets prioritet är att 
hitta gemensamma samarbetslösningar inom 
Norden. Gränshinderarbetet är ett viktigt sam-
arbetsområde och en del av arbetet med att nå 
regeringarnas vision om Norden som världens 
mest hållbara och integrerade region år 2030.



34

OMVÄRLD

ØRESUNDDIREKT • december 2020

Den 1 juli i år var det 20 år sedan Öresundsbron 
invigdes. Antalet pendlare och personer som flyttar 
över sundet är lägre än under toppåren 2006-2008, 
men integrationen kan sägas ha gått från vision till 
vardag. Den senast tillgängliga statistiken visar att 18 
500 personer har en inkomst på andra sidan sundet 
och att det bor cirka 20 000 personer i Skåne som 
är födda i Danmark och cirka 10 500 personer i 
Östdanmark som är födda i Sverige.  

NATIONELLA RAMAR

Olika hantering av coronapandemin har 
påverkat regionen
Inte minst under den pågående coronapandemin har 
det varit tydligt att Öresundsregionen påverkas av 
lagar och regler i två länder. Rekommendationer till 
invånarna har skapat bekymmer för Öresundspend-

Erhversfremmeloven i Danmark och den svenska regeringens beslut att reformera Ar-
betsförmedlingen är två nationella beslut som kan påverka Øresunddirekts möjligheter 
till finansiering och fortsatta myndighetssamarbeten. Gränshinder, gränskontroller 
och konjunkturläget är exempel på faktorer som på olika sätt påverkar efterfrågan av 
Øresunddirekts tjänster och dess innehåll. Coronapandemin har skapat nya frågeteck-
en för pendlarna och dessutom i hög grad påverkat rörelserna över Öresund vilket ökat 
behovet av snabb information till personer och företag som arbetar gränsregionalt.

OMVÄRLD
Gränskontroller, konjunkturläge och samarbete
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Under coronapandemin har gränspendlarna i Öre-
sundsregionen kommit i kläm när det bland annat 
funnits oklarheter i frågor om skatt och socialförsäk-
ring vid hemmaarbete. Enligt en sammanställning 
från Gränshinderrådet som bygger på underlag 
från gränstjänsterna har det under coronapande-
min 2020 tillkommit 41 nya tillfälliga gränshinder 
i Norden, varav 22 har lösts. Øresunddirekt har 
under perioden upplevt ett ökat tryck och samtidigt 
fått hålla det fysiska kontoret i Malmö stängt och 
istället sköta rådgivningen enbart via mail, telefon 
och hemsida. Samtidigt har trafiken över Öresunds-
bron minskat. Gränsen har under hela coronapan-
demin varit öppen för pendlare, och senare även för 
affärsresenärer, och öppnade under sommaren för 
invånare i hela Sverige att resa in, men inledningsvis 
med olika krav för inresa för turister beroende på 
vilken region besökarna kom ifrån i Sverige. Under 
hösten har gränsen delvis stängts igen.
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larna. Uppmaningar att arbeta hemifrån har skapat 
osäkerhet i frågor om socialförsäkring och skatt och 
vilket lands regler pendlarna ska följa har varit en frå-
ga som har framförts. Varsel och permitteringar, bl.a. 
mot flyg- och flygplatspersonal på Kastrup samt inom 
hotell- och restaurangbranschen i Köpenhamnsområ-
det slår mot svenska gränspendlare och skapar frågor 
kring a-kasseersättning. Den svenska regeringen till-
satte en expertgrupp för pendlare i Öresundsregionen 
och frågan om socialförsäkringstillhörigheten klarades 
ut, medan skattefrågan ännu inte är löst.

Att Danmark delvis stängt gränsen under perioder 
2020 som en följd av coronapandemin, med vissa 
undantag för bland annat pendlare, har påverkat rör-
ligheten i regionen. Ett annat exempel är de svenska 
ID- och gränskontrollerna som infördes 2015/2016 
som bland annat påverkade pendlarnas vardag med 
förlängda restider och minskad turtäthet. 

Nya lagar och myndighetsbeslut
Olika nationella lagar och regler kan göra att det 
uppstår gränshinder som påverkar rörligheten över 
Öresund. Det påverkar även vilka regler som Øresund-
direkt ska informera om och behöver hålla sig uppdate-
rad om. Dessutom arbetar Øresunddirekt aktivt för 
att rapportera in dessa till Nordiska ministerrådets 
Gränshinderråd som sammanställer läget i hela Norden 
och rapporterar till regeringarna. 

Nya lagar i Danmark och Sverige kan också ändra 
förutsättningarna för samarbete i Öresundsregionen. 
Däribland den danska Erhvervsfremmeloven som träd-
de i kraft den 1 januari 2019 som innebar att danska 
regioner inte kan medverka i gränsregionala samarbe-
ten som rör näringslivsutveckling. 

I Sverige har regeringen beslutat att reformera 
Arbetsförmedlingen. I december förra året valde dock 
arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) att ändra 
tidsplanen och skjuta upp reformen ett år och således 
vara klart i slutet av 2022. Som en av finansiärerna och 
samverkande myndigheterna bakom Øresunddirekt 
Sverige har det skapat osäkerhet om framtida organise-
ring och bemanning av informationskontoret i Malmö.  

MÅLGRUPP 

Färre flyttar över sundet
I juli var det 20 år sedan Öresundsbron invigdes. 
Röster hörs om att integrationen inte har nått den 
nivå som förväntats. En av de vanligaste parametrar-
na för integrationen är antalet personer som flyttar 
över Öresund och där nåddes en topp under hög-

konjunkturen under 00-talets senare del. Som mest 
flyttade 4 350 personer från Östdanmark till Skåne 
under ett år, 2007. Några år senare toppade antalet 
personer som flyttade i den andra riktningen, från 
Skåne till Östdanmark, på 2 958 personer. Det var 
även det första året som fler flyttade från Skåne 
till Östdanmark sedan bron invigdes. Därefter har 
antalet flyttar i båda riktningarna minskat.

Även om det är färre som flyttar över sundet bor 20 
039 personer födda i Danmark i Skåne enligt SCB:s 
statistik från december 2019. Flest danskfödda bodde 
i Skåne 2010, det rörde sig om 23 931 personer. Den 
första januari 2020 bodde 10 550 personer i Östdan-
mark som var födda i Sverige (personerna ska, förutom 
att vara födda i Sverige, inte heller ha en förälder som 
är dansk medborgare och född i Danmark). Det är den 
högsta noteringen under 2000-talet.  
 

Drygt 18 600 pendlare över Öresund
När det gäller antalet personer som pendlar över 
Öresund för arbete visar de senast tillgängliga siff-
rorna från Örestat för 2015 att totalt drygt 18 600 
personer hade någon form av inkomst på den andra 
sidan sundet. Toppnoteringen skedde 2008 då antalet 
var närmare 26 000 personer. Det har under hela 
00-talet varit mer attraktivt att pendla från Skåne till 
Östdanmark. 2015 var fördelningen 16 892 personer 
som pendlade från Sverige till Danmark och 1 690 
personer som pendlade i motsatt riktning.

Eftersom den officiella statistiken slutar vid 2015 
finns inga definitiva tal för hur stor påverkan id- och 
gränskontrollerna som infördes 2015/2016 som en 
följd av ökade migrationsströmmar hade på pendling-
en. Enligt Skånetrafiken påverkade det resandet över 
sundet negativt. Efter avskaffandet av id-kontrollerna 
vilket mera normaliserat restiden över Öresund igen 
började tågpendlarna återvända. Under 2019 ökade 
pendlarkortsförsäljningen med 5,7 procent, enligt 
Skånetrafiken. Som en följd av coronapandemin har 
försäljningen av periodbiljetter över Öresund minskat 
med 41 procent under januari-september 2020 jäm-
fört med samma period 2019. 

 

Ökad fritidstrafik över Öresundsbron
Förra året körde i genomsnitt 20 423 fordon över 
Öresundsbron varje dag. Det är en nedgång med 0,7 
procent jämfört med 2018. Fritidstrafiken över bron 
ökade dock med 2,8 procent under 2019 vilket är re-
kord bland danska Bropass-kunder. Även lastbils- och 
busstrafiken ökade under året, medan pendlingstrafi-
ken och kontant- och företagsresorna minskade. Det 
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MYNDIGHETSBESLUT
Beslut om organisationsförändring-
ar, nedskärningar eller ompriorit-
eringar av resurser hos de myn-
digheter eller samarbetsorgan som 
stöder Øresunddirekt finansiellt  kan 
bland annat påverka organisationens 
personalbemannning, hur bred 
information som kan erbjudas eller 
hur många uppsökande kontakter 
Øresunddirekt kan ta. Den pågående 
reformeringen av Arbetsförmedlin-
gen är ett sådant exempel.

DANSK OCH SVENSK LAGSTIFTNING
Den danska Erhvervsfremmeloven 
(januari 2019), Sveriges införande av 
id- och gränskontroller (2015/2016) 
samt reserestriktioner och det 
danska beslutet att delvis stänga 
gränsen under coronapandemin är 
exempel på nationella beslut som 
har påverkat Øresunddirekt, i form av 
finansieringsmöjligheter eller av ökat 
och förändrat söktryck på informa-
tion. Det dansk-svenska skatteavtalet 
från 2003 och ändrad lagstiftning, på 
t.ex. skatteområdet, påverkar också 
efterfrågan på information.

ARBETE
Hur många personer som 
är intresserade av eller 
väljer att pendla över 
Öresund via Öresunds-
bron eller färjor mellan 
Helsingborg och Hels-
ingör för arbete påverkar 
efterfrågan på information 
om bland annat regler 
för skatt, a-kassa och 
socialförsäkring. 

FLYTT/BOENDE
Hur många personer som 
överväger eller väljer 
att flytta över Öresund 
påverkar efterfrågan på 
information om bland an-
nat socialförsäkring samt 
praktiska frågor som 
folkbokföring, bankkonto 
och rösträtt liksom pend-
ling om jobbet fortsatt 
finns i hemlandet.

NÄRINGSLIV
Hur många företag som 
är intresserade av eller 
väljer att göra affärer, 
etablera sig eller rekry-
tera över Öresund liksom 
egenföretagare som 
t.ex. tar styrelseuppdrag 
över Öresund påverkar 
efterfrågan på information 
anpassad för näringslivet.

UTBILDNING/STUDENT
Hur många studenter som 
är intresserade av eller 
väljer att studera på andra 
sidan Öresund påverkar 
efterfrågan på information 
om utbildningssystemet, 
lärosäten och praktiska 
frågor såsom studentbos-
tad och studiemedel.
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KONJUNKTURLÄGE
Efterfrågan på arbetskraft, företa-
gens möjligheter att expandera på 
nya marknader och läget på bostads-
marknaden är faktorer som påverkas 
av det rådande konjunkturläget och 
som kan göra den andra sidan sun-
det mer eller mindre attraktiv.

ARBETSMARKNADENS UTVECKLING
I perioder, speciellt under högkon-
junktur, har efterfrågan på svensk 
arbetskraft varit stor i Danmark. Mån-
ga unga och personer med utländsk 
bakgrund har fått sitt första jobb i 
Danmark. Köpenhamn som huvud-
stad söker många kompetenser.

VALUTASKILLNAD
Pendlare som bor i Sverige och arbetar 
i Danmark är just nu valutavinnare när 
den svenska kronan är svag gentemot 
den danska kronan som är knuten till 
eurokursen. Valutakursen påverkar de 
ekonomiska fördelarna och riskerna 
med att pendla, flytta och göra affärer 
över sundet.

GRÄNSKONTROLL
Den svenska ID- och gränskontrollen 
hade stor påverkan på pendlarnas 
vardag, men restiden och turtätheten 
förbättrades senare. Danmark införde 
sporadisk gränskontroll i höstas och un-
der coronapandemin har gränsen delvis 
stängts undantaget bl.a. pendlare.

INFRASTRUKTURSATSNINGAR
Satsningar på ny infrastruktur kan 
bland annat minska restiden eller 
göra resan bekvämare. Just nu 
pågår två utredningar om en andra 
fast förbindelse över Öresund och i 
december 2022 ska nya större pen-
deltåg trafikera sundet, System 3.

GRÄNSHINDER
Varje år sammanfattar det politiskt 
tillsatta Nordiska gränshinderrådet 
vilka gränshinder som påverkar en-
skilda och företags verksamhet och 
aktiviteter över gränserna i Norden. 
Nytillkomna och olösta gränshinder 
påverkar efterfrågan på information.

GREATER COPENHAGEN
Inom det regionala dansk-svens-
ka politiska samarbetet Greater 
Copenhagen Committee drivs frågor 
om ökad integration och potentialen 
i en gemensam arbetsmarknad 
lyfts fram. Geografin i samarbetet 
utökades med Region Halland 2019.

ANDRA SAMARBETEN
EU-programmet Interreg Öre-
sund-Kattegatt-Skagerrak som 
stödjer dansk-svenska projekt, 
samarbeten mellan universitet och 
samarbete mellan regioner på t.ex. 
sjukvårdsområdet är exempel som 
kan påverka rörligheten i regionen.
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Investeringar i nya tåg eller ny infra-
struktur kan minska restiderna eller 
öka turtätheten. I förlängningen kan 
det påverka benägenheten att pendla 
och vice versa om exempelvis restiden 
förlängs. Biljettpriset för att tåg- eller 
bilpendla är också en faktor.

högsta snittet för fordonstrafiken över Öresundsbron 
uppnåddes 2017 då i genomsnitt 20 631 fordon körde 
över förbindelsen per dag. Under coronapandemin har 
fordonstrafiken över Öresundsbron minskat kraftigt.  

Näringslivets kontakter
Under de senaste åren har flera svenska fastighetsäga-
re investerat stora summor i danska fastigheter. Enligt 
Newsec stod de svenska investerarna för 26 procent 
av den samlade transaktionsvolymen i Danmark 
under 2019. En trend som går något längre tillbaka i 
tiden är danska arkitekter som fått uppdrag i Sverige. 
Det danska-svenska hamnbolaget Copenhagen 
Malmö Port, CMP, nämns ofta i sammanhanget om 
näringslivets kopplingar över sundet. De danska life 
science-bolagen Novo Nordisk, Lundbeck, LEO 
Pharma och Ferring har exempelvis marknadsbolag 
i Malmö. Inom service och handel finns ett flertal 
exempel på kedjor som har etablerat sig över sundet, 
däribland Espresso House, Vero Moda och Jack & 
Jones. PR- och kommunikationsbolag som Aspek-
ta, Ehrenberg Sørensen och Ruud Pedersen Public 
Affairs finns representerade på båda sidor sundet. 
Även inom industrin finns flera exempel, däribland 
Malmöbaserade Beijer Ref som historiskt har haft 
danska ägare och taksystemföretaget Icopal som finns 
på båda sidor sundet sedan en längre tid. Inom trans-
port och logistik har danska DSV en stor anläggning 
i Landskrona och det svenska tågföretaget SJ kör 
X2000-tåg till Köpenhamn även om coronapande-
min har lett till ett uppehåll i trafiken. 

Universitetssamverkan och andra  exempel 
på samarbete
Det finns en rad samarbeten mellan universitet i 
Öresundsregionen. Dessutom deltar flera universitet 
i regionen också i Interregprogram som exempelvis 
fertilitetssamarbetet ReproUnion. Det europeiska 
samarbetet som lett fram till etableringen av Euro-
pean Spallation Source med forskningsanläggning i 
Lund och datacenter på COBIS i Köpenhamn är ett 
annat exempel. Granne är forskningsanläggningen 
MAX IV som också riktar sig mot forskare i hela värl-
den. Dessutom finns Centrum för Öresundsstudier, 
CORS, vid Lunds universitet, som samlar forskare 
kring dansk-svenska och öresundsregionala frågor. 

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett 
EU-program som ger finansiellt stöd till projekt 
med danska, svenska och norska deltagare. Under 
nuvarande programperiod 2014–2020 har fyra 
insatsområden prioriterats: innovation, grön ekono-

mi, transport och sysselsätting. Just nu förbereds för 
nästa programperiod 2021–2027 där Region Skåne 
ansvarar för programskrivningen. 

Det finns även samarbeten mellan kommuner i 
regionen. Bland annat samarbetar Malmö och Köpen-
hamn i en fjärde utredning om en metroförbindelse 
mellan städerna. Ett annat exempel är Helsingborg och 
Helsingør som har en gemensam strategi för städerna. 
På regional nivå samarbetar bland annat Region Skåne 
och Region Hovedstaden sedan en överenskommelse i 
augusti förra året om att försöka få till stånd en gemen-
sam akutläkarhelikopter för södra Sverige och Born-
holm samt om forskning, vård och sjukhusbyggen. 
I Malmös kulturliv finns i nuläget sju danska chefer, 
däribland Maria Frej som i februari i år tillträdde som 
vd för Malmö Live Konserthus.  
 
 
EXTERN PÅVERKAN

Coronapandemin skapar osäkerhet i 
 konjunkturen
Både dansk och svensk ekonomi har drabbats hårt 
av coronapandemin. BNP väntas sjunka i båda 
länderna under 2020, för att sedan börja återhämtas 
under 2021. BNP-prognoserna som släppts efter 
sommaren har gett högre förväntningar på det 
ekonomiska läget än prognoserna som togs fram 
under den gångna våren. Däremot har den ökade 
smittspridningstakten under oktober och november 
återigen lett till en stigande osäkerhet.

Arbetslösheten har stigit i båda länderna, och hund-
ratusentals har gått ner i arbetstid under dansk lønkom-
pensationsordning och svensk korttidspermittering. I 
Öresundsregionen, med arbetspendling, turism och 
shoppingresor över sundet, har det minskade resandet 
och den delvis stängda danska gränsen under 2020 fått 
ekonomiska konsekvenser på båda sidor av Öresund. 

Trots att ekonomin drabbats hårt av pandemin har 
Sverige och Danmark klarat sig bättre än många andra 
länder i Europa. Innan coronapandemin hade Sverige 
och Danmark god offentlig ekonomi, med låga stats-
skulder vilket har gett mer manöverutrymme under 
den nuvarande krisen än i flera andra länder. 

Potential i en fullt integrerad arbetsmarknad
Det dansk-svenska politiska samarbetet Greater 
Copenhagen Committee har i sin Arbetsmarknads-
charter som publicerades tidigare i år räknat på 
potentialen i en fullt integrerad arbetsmarknad över 
Öresund. Det skulle, enligt rapporten, ge en årlig 
vinst på 1,5–2,9 miljarder danska kronor. Hittills 
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ANTAL PERSONER SOM FLYTTAR

ANTAL GÄSTNÄTTER
2019 var antalet danska gästnätter i 
Skåne 292 586 stycken vilket är en ök-
ning med 7,3 procent från föregående 
år. Antalet svenska gästnätter i Region 
Hovedstaden var 779 137 stycken 2019 
(-6,82 procent) och i Region Sjælland 
214 722 stycken (-1 procent). Den 
svenska och danska statistiken är inte 
fullt jämförbar.

10 386
svenska fritidshus ägs av 
 danskar, främst i Skåne, 
 Halland, Småland och 
Blekinge.

20 039
Den sista december 2019 bodde 
20 039 personer födda i Danmark 
i Skåne. Flest danskfödda bodde i 
Skåne under 2010, 23 931 personer.

10 550
Den första januari 2020 bodde 
10 550 personer i Östdanmark som 
var födda i Sverige*. Det är den hög
sta noteringen under 2000talet.

Källa: SCB, Danmarks Statistik, Örestat, Riksbanken, Skånetrafiken och Øresundsbro Konsortiet.

Östdanmark innefattar Region Hovedstaden och Region Sjælland.

CORONAEFFEKT FÖR PENDELTRAFIKEN
Under 2020 har antalet resandet över 
Öresund minskat kraftigt. Skånetrafi-
kens försäljning av periodbiljetter för tåg 
över sundet var 39 procent lägre i sep-
tember jämfört med samma period förra 
året. Antalet bilturer med pendlaravtal 
över Öresundsbron ligger ungefär 25 
procent lägre under årets första nio må-
nader. Resorna med månadsbiljett med 
färja i norra Öresund ligger cirka sex 
procent lägre under det tredje kvartalet 
i år och var drygt 30 procent lägre i april 
jämfört med samma period förra året.

139,22
Anger SEK för 100 
DKK tredje kvartalet 
2020. Årssnittet för 
2000 var 113,32.

ANTAL PERSONER SOM PENDLAR

Omfattar både pendlare och övriga inkomsttagare. Statistik saknas för åren 
efter 2015. Östdanmark innefattar Region Hovedstaden och Region Sjælland.
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RÖRELSER ÖVER ÖRESUND

39 583
invånare på Bornholm kan an
vända svenska E65 som ”dansk 
inrikesväg” efter att ha tagit 
färjan mellan Rønne och Ystad.

* Avser personer som är födda i Sverige och 
inte har en förälder som är är dansk medborg-
are och född i Danmark.

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Östdanmark till Skåne Skåne till Östdanmark

0

2 500

5 000

7 500

10 000

12 500

15 000

17 500

20 000

22 500

25 000

27 500

199
7

199
8

199
9

200
0

200
1

200
2

200
3

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

Skåne till Östdanmark Östdanmark till Skåne

har regionens gränspendlare bidragit till att skapa ett 
mervärde på 6 miljarder euro sedan Öresundsbron 
öppnades 2000, visar samma charter. 

Det politiskt tillsatta nordiska Gränshinderrådet, 
som upprättades 2014, arbetar med att lösa gräns-
hinder som påverkar enskildas aktiviteter och företags 
verksamhet över gränserna i Norden. Varje år priorite-
rar ledamöterna ett antal nya hinder och i den senaste 
rapporten framgår att åtta prioriterade gränshinder som 
rör Öresundsregionen eller hela Norden avklarades 
under verksamhetsåret 2019-2020. Sex av dessa hinder 
har lösts och två har Gränshinderrådet beslutat att 
avskriva eftersom de bedömer att det inte finns någon 
politisk vilja eller möjlighet att lösa dessa just nu. 

Under coronapandemin har de nordiska gränstjäns-
terna stött på 41 gränshinder och störningar i Norden, 
däribland restriktioner för resor, gränspendlare som 
måste betala skatt i två länder och svårigheter att flytta 
till ett annat land. Av dessa kvarstår 19 stycken medan 
22 stycken är lösta, enligt den senaste tillgängliga rap-
porten som sammanställts av Nordiska ministerrådet.  
 

Pendlare som bor i Sverige och danska 
fritidsresenärer valutavinnare
Det tredje kvartalet i år behövdes i genomsnitt 139,22 
svenska kronor för att växla till sig 100 danska kronor 
enligt uppgifter från Riksbanken och snittet för 2019 är 
141,83 kronor. Valutakursen är därmed på ungefär sam-
ma nivå som årsgenomsnitt 2009 då skillnaden var som 
störst på 142,64. Det gör att pendlare som bor i Sverige 
och jobbar i Danmark och danska fritidsresenärer som 
åker till Sverige för att shoppa eller turista just nu är 
valutavinnare. Likaså gynnas svenska företag som expor-
terar till Danmark av den rådande valutakuren medan 
läget för danska företag är det motsatta. En rapport från 
Øresundsinstituttet om flyttmönster över Öresund från 
början av 2020 visar att det även finns pengar att spara 
bland annat för bostad, bil och barnomsorg för personer 
som flyttar från Danmark till Sverige. 
 

Gränskontroller påverkar trafiken
Under våren 2020 körde Öresundstågen med 
begränsad turtäthet över Öresundsbron. Turtäthe-
ten och antal tågsätt som kunde köra över Öresund 
begränsades av utformningen och kapaciteten av 
dansk Politis gränskontroll vid stationen på Köpen-
hamns flygplats i Kastrup. Från och med den 8 juni 
kör tågen i 20-minuterstrafik över Öresundsbron och 
från den 8 augusti behövs ingen platsbiljett för att 
resa från Köpenhamns flygplats Kastrup till Huvud-
bangården. Den 3 september meddelade Danmark 

att den fullständiga gränskontrollen slopades och 
istället ersattes av stickprovskontroller vilket innebar 
att köbildningen för fordonstrafiken över bron i 
stort sett upphörde. Redan innan gränskontrollen 
som följde coronapandemin fanns det en tillfällig 
stickprovskontroll. Med start den 12 november 2019 
införde Danmark tillfällig inre gränskontroll av inre-
sande från Sverige. Anledningen var bland annat att 
svenskars inblandning i brott i Danmark. 

Infrastruktursatsningar och ny geografi
I december 2022 kommer Öresundstågen att vända vid 
Østerport station och inte köra vidare på Kustbanen till 
Helsingør som de gör idag. Samtidigt läggs den danska 
trafiken över sundet över på den svenska upphandlade 
operatören, SJ Öresund AB. Dessutom upphandlar 
Skånetrafiken nya större tåg till System 3 för sträckan 
Helsingborg-Malmö-Köpenhamn som komplement 
till de befintliga Öresundstågen (System 2). 

För närvarande pågår två utredningar om en andra 
fast förbindelse över Öresund som ska färdigställas 
kring årsskiftet 2020/2021. Dels Interregprojektet 
med en statlig dansk-svensk strategisk analys av en fast 
förbindelse mellan Helsingborg och Helsingør och dels 
Malmö och Köpenhamns fjärde gemensamma Interreg-
projekt om en tunnelbana mellan städerna, Øresunds-
metron. Båda förslagen finns med i Greater Copenha-
gens Trafikcharter, det gör däremot inte Landskronas 
förslag om en 19 kilometer lång järnvägstunnel från 
staden till Köpenhamn under namnet Europaspåret. 
I mitten av 2029 väntas Fehmarn Bält-förbindelsen 
mellan Danmark och Tyskland stå färdig. 

2019 gick Region Halland med som medlem i 
den dansk-svenska politiska samarbetsorganisationen 
Greater Copenhagen Committee. Därmed utökades 
geografin till att omfatta 89 medlemmar.Diskussio-
ner finns även om att Region Blekinge ska gå med i 
samarbetet, men ännu har inga beslut fattats. Den 1 
april 2020 tillträdde Tue David Bak som vd för Gre-
ater Copenhagen Committee. Tidigare har organisa-
tionens ledare titulerats sekretariatschef och som vd 
får han större befogenheter än sina företrädare.

Källor
Arbetsförmedlingen

Boligsiden.dk

Danmarks Statistik

Erhvervsministeriet

European Spallation 

Source
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• Cabin Attendants Union vid SAS 
Kunskapsutbyte och samarbete med den fackliga 
organisationen för kabinpersonal vid SAS i Danmark 
kring gränshinder som de berörs av.
 
• Crossborder Øresund 
Samarbete kring jobbmatchning och utbildning 
mellan Arbetsförmedlingen, Work in Denmark och 
danska Jobcenter, som finansieras tillsammans med 
EU-kommissionen. Arbetsförmedlingens samordnare 
på Øresunddirekt är medlem i Crossborder Øresunds 
styrgrupp. Under 2020 ligger Crossborder-samar-
betet nere med anledning av Arbetsförmedlingens 
kommande omorganisering.

• Danske a-kasser
Samarbete och kunskapsutbyte med de danska 
a-kassornas branschorganisation kring gränsöver-
skridande a-kasseregler.

• Danske Torpare 
Årliga möten och skatteinformation från Skattever-
ket på Øresunddirekt till medlemmar i föreningen 
Danske Torpare, en förening för danskar som äger 
fritidshus i Sverige.

• EURES 
Ett EU-nätverk av arbetsförmedlingar med syfte att 
tillhandahålla information och främja mobiliteten 
inom EU, genom bland annat jobbmatchning och att 
göra jobb sökbara inom EU. Särskilda EURES-rådgi-
vare har specialkunskap om den gränsöverskridande 
arbetsmarknaden och Peter Karancsi, samordnare för 
Arbetsförmedlingen, är en av flera svenska rådgivare.

• European Spallation Source, ESS
Samarbete kring gränshinder bl.a. för tredje-
landsmedborgare som arbetar på ESS i Lund och 
Köpenhamn.

• Föreningen Norden
Samarbete i olika Interregprojekt, bland annat nuvaran-
de projektet ”Nordisk jobblösning”. Erbjuder informa-

tion till deltagare i projektet och expertis om gränsregi-
onal information på seminarier och konferenser.

• Greater Copenhagen 
Samarbete kring gränshinderfrågor och gemensam-
ma konferenser. Inrapporteringen av gränshinder 
till Gränshindersekretariatet sker i nära samarbete 
med Greater Copenhagen. Øresunddirekt Sverige har 
också deltagit i Greater Copenhagen Committee’s 
gränshinderarbetsgrupp där man särskilt fokuserar 
på gränshinder som finns i Öresundsregionen.

• Gymnasieskolor och folkhögskolor i Skåne
Håller en informationsturné varje år på skånska gymna-
sieskolor och folkhögskolor där de informerar om möj-
ligheten att arbeta i Danmark och vad man ska tänka på.

• International Citizen Hub Lund  
Initiativ med finansiering av Lunds kommun, Malmö 
stad och Region Skåne. Syftet är att locka utländsk ar-
betskraft och deras familjer till Malmö-Lund-regionen. 
Øresunddirekt samarbetar med deras kick-startpro-
gram för att hjälpa personer in på arbetsmarknaden, 
utöka deras nätverk och ge kunskap om den öresunds-
regionala arbetsmarknaden.

• International House i Köpenhamn 
Samarbete med ett initiativ med syfte att ge interna-
tionell arbetskraft och deras familjer hjälp med att  
etablera sig i Köpenhamn.

• Interreg-projektet ”Jobb på tvärs” 
Syftar till att öka arbetspendlingen i Öresundsregi-
onen, genom bl.a. kartläggning av arbetsgivarna i 
Sverige och Danmark, uppkvalificeringskurser och 
svensk-danska jobbmässor. Interreg-projektet drivs 
av Helsingborgs stad och Helsingørs kommun och 
Øresunddirekt bidrar med information kring relevanta 
arbetsmarknadsfrågor och delfinansierade rekryte-
ringsmässan ”Tura till jobbet” i februari.

• Karriär- och rekryteringsmässor
Deltar på karriär- och rekryteringsmässor i södra 

ØRESUNDDIREKTS SAMARBETEN Sverige och i Köpenhamn. Exempel på mässor är Kar-
rierdagene och International Housing Fair i Köpenhamn, 
Life Science-mässan i Lund, ToDo-mässan i Malmö och 
”Tura till jobbet” i Helsingborg/Helsingør. 

• Malmö Opera 
Samarbete kring de gränshinder som kulturarbetare 
berörs av. 

• Nordiska ministerrådets gränshindersekretariat 
Samarbete kring inrapporteringen av gränshinder. Den 
dagliga kontakten med gränspendlare eller potentiella 
gränspendlare innebär att Øresunddirekts personal 
har möjlighet att identifiera potentiella gränshinder 
samt att informera om redan existerande gränshinder. 
I Øresunddirekts uppdrag ingår att belysa gränshinder 
till beslutsfattare och relevanta tjänstemän.

• Pensionsmyndigheten 
Har under en två-årsperiod kontorsplats på Øre-
sunddirekts kontor i Malmö och samverkar i projekt 
och anordnar interna seminarier om det svenska 
pensionssystemet.

• Pop-up kontor i Helsingborg
Samarbete med Helsingborgs stad och Helsingørs 
kommun om Øresunddirekts pop-up kontor i Helsing-
borg. Ett informationskontor i ”miniformat” som ger 
stöd och information till invånare och företag, öppet 
var tredje måndag. Pop-up filialen invigdes den 4 
februari förra året.

• Skattestyrelsen 
Råd och vägledning för att fylla i den danska dekla-
rationen. Medarbetare från Skattestyrelsen besöker 
Øresunddirekts kontor i Malmö under deklarationsti-
der för att hjälpa pendlare på plats.

• Sveriges a-kassor
Samarbete och kunskapsutbyte med de svenska 
a-kassornas intresseorganisation kring gränsöver-
skridande a-kasseregler. 

• Sveriges ambassad i Köpenhamn 
Samarbete kring seminarier och aktiviteter.

• Sydsvenska handelskammaren
Deltar i ett analytikernätverk, som arrangeras av 
handelskammaren, kring samtal och och kunskaps-
utbyte som rör tillväxt och regional utveckling.

• Unionens a-kassa 
Samarbete och kunskapsutbyte kring gränsöverskri-
dande a-kasseregler. 

• Öresundsbron 
Tidigare samarbete kring Øresunddirektbusiness 
Award. Deltagande bl.a. på brons frukostmöten för 
att sprida information. 

• Øresundsexperterna 
Samarbete kring Øresundsexperterna, en online 
företagsservice med specialister och rådgivare som 
kostnadsfritt svarar på frågor om att driva verksam-
het på andra sidan sundet. Experterna består av 
revisorer och advokater: RTM Forsikringsmægler, 
Trägårdh advokatbyrå, Vågen försäkringsbyrå och 
Synch. Olika samarbetspartners beroende på vilket 
land man har frågor om.
 
• Øresundsinstituttet 
Samarbete kring bl.a. gemensamma gränshinder-
konferenser samt analysarbete.

• Öresundsvägledarna
Samarbete med Nyföretagarcentrum Öresund och 
Københavns Erhvervshus kring Öresundsvägledarna 
där små- och medelstora företag kan få råd och stöd för 
att etablera sig på andra sidan sundet. Förutom två fö-
retagsvägledare deltar även personal från Skatteverket 
och Försäkringskassan på kontoret i Malmö på mötena.

• Övriga gränsregionala informationstjänster 
Samarbete med Grensetjänsten Norge-Sverige, 
Nordkalottens gränstjänst och Info Norden kring bl.a. 
konferenser, gränshinder och gemensamma frågor.
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Invigning av informationscentret Øresunddirekts 
Helsingborgskontor. Från vänster: Jesper Theander, 
arbetsmarknadsdirektör i Helsingborg, Sandra Forsén, 
fd. verksamhetsansvarig Øresunddirekt Sverige, Anneli 
Hulthén, landshövding Skåne, Bendikte Kiær (Konservati-
ve), borgmästare i Helsingør, samt Peter Danielsson (M), 
kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Ett popup kontor i Helsingborg tillsammans med Helsingborgs stad och Helsingørs 
kommun, expert och företagsrådgivning med experter från näringslivet och inrapporte
ring av gränshinder till Nordiska ministerrådet är några exempel på hur Øresunddirekt 
samarbetar med andra aktörer.
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Ända sedan starten har samma myndigheter finansierat 
verksamheten och bidragit med personal: Arbetsför-
medlingen, Skatteverket, Försäkringskassan och Läns-
styrelsen. Region Skåne och Nordiska ministerrådet 
har tillkommit som finansiärer senare. 

Personalen organiseras på olika sätt
Øresunddirekt i Malmö leds av en verksamhetsansvarig 
som är placerad på kontoret i Malmö. Även Arbetsför-
medlingens samordnare jobbar heltid med Øresund-
direkt och jobbar från informationskontoret. Hand-
läggare för de olika myndigheterna arbetar deltid 
med Øresunddirekt och jobbar resten av tiden från 
myndighetskontoret. Ny verksamhetsansvarig är 
från och med september Malin Dahl som har tagit 
tjänstledigt från sin tidigare roll som samordnare för 
Arbetsförmedlingen. Den verksamhetsansvarige har 
ett strategiskt ansvar för verksamheten, ett ansvar 
för inrapportering av gränshinder till Nordiska mi-
nisterrådets gränshinderråd, samt att vara den som 
sköter dialogen med andra aktörer och myndigheter. 

I den danska verksamheten består personalen istäl-
let av kommunikatörer som arbetar med att utforma 
texter och sammanställa myndighetsinformation för 
publicering på webben. Redaktionen har tät kontakt 
med myndighetspersonal i Danmark och med myn-
dighetspersonalen på kontoret i Sverige för att få den 
senaste informationen från myndigheterna. De flesta 
texter som skrivs verifieras även av myndighetsperso-
nal. Bemanningen av webbredaktionen i Köpenhamn 
har minskat de senaste åren och består under 2020 av 
två heltidsanställda och en som arbetar deltid samt en 
studentmedarbetare. För Øresunddirekt i Köpen-
hamn är Vita Thomsen sektionsledare.

Stabil finansiering på den svenska sidan,
osäker på den danska
Både den svenska och danska delen av Øresund-
direkt startade som generellt statligt finansierade 
projekt. Efter drygt tre år fördes stora delar av 
finansieringen över till enskilda statliga myndigheter 
i Danmark och Sverige. När det gäller finansiering av 
verksamheterna har den danska sidan haft en skiftan-
de och mera kortsiktig finansiering under en lång tid, 
vilket har skapat otrygghet både i den svenska och 
danska verksamheten, enligt intervjuer.

Finansiärer har tillkommit och lämnat under 
årens lopp. Region Hovedstaden, som sedan 2003 
har varit den största finansiären av Øresunddirekt 
i Köpenhamn, tvingades inför 2019 att dra in sitt 
stöd med anledning av Folketingets antagande 
av Erhversfremmeloven, som innebär att danska 
regioner inte längre får ge finansiella bidrag till 

verksamheter som anses vara näringslivsfrämjande. 
Under 2019 täckte Erhvervsministeriet upp för de 
minskade intäkterna, medan Øresunddirekt för 
2020 ansökt om och beviljats projektbidrag från Er-
hversfremmebestyrelsen på 1 miljon danska kronor 
fördelat på två år, 2020-2021. Erhversfremmebesty-
relsen delar däremot bara ut projektbidrag och kan 
därför inte räknas som en långvarig finansiär.

Konsekvenserna av den minskade budgeten för 
den danska verksamheten de senaste åren har varit 
flera. De har tvingats stoppa näringslivspriset Øre-
sunddirekt Business Award som delats ut till företag 
som utmärkt sig med att ha verksamhet på båda sid-
or sundet. Även personalstyrkan har minskat under 
åren. Enligt intervjuerna har den bristande finan-
sieringen också drabbat verksamhetens långsiktiga 
planering. På svensk sida är man orolig över hur den 
osäkra framtida finansieringen kommer att påverka 
driften och utvecklingen av hemsidan, som ses som 
avgörande del av Øresunddirekts verksamhet.

När det gäller finansieringen av informationskonto-
ret i Sverige så har den varit mer stabil ända sedan den 
statliga finansieringsperioden upphörde. Det system 
som de statliga och regionala samverkande myndighe-
terna kom överens om bygger på att myndigheterna 
betalar in till verksamhetens driftsbudget enligt ett 
system med niondelar. Detta upplägg har utgjort en 
stabil grund för finansiering och varje niondels storlek 
har kunnat ändras från år till år och utifrån behov.
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ytterst ansvarig för Øresunddirekt Danmarks verksam-
het och personal. Några formella dokument som visar 
uppdragsförhållandet har inte kunnat delges. Greater 
Copenhagen tog över det administrativa värdskapet 
för Øresunddirekt 2016 i samband med att organisa-
tionen ombildades och Øresundskomiteen lades ned. 
Greater Copenhagen Committee har äganderätten till 
varumärkena ”Øresunddirekt” och ”Øresunddirektbu-
siness” enligt danska Patent- og varemærkestyrelsen.

Svenska Øresunddirekt är ett myndighets-
samarbete
Den svenska verksamhetens organisation har behållit 
samma uppbyggnad sedan starten och är en samverkan 
mellan myndigheter som bidrar med egen personal 
till verksamheten. Øresunddirekt Sverige saknar eget 
organisationsnummer och är därför ingen juridisk 
person. Istället har Länsstyrelsen det juridiska ansvaret 
och är den som tecknar alla avtal och betalar lokalhyra 
och fakturor för Øresunddirekt i Malmös räkning. 

När det gäller organiseringen är Øresunddirekt Sverige och Øresunddirekt Danmark 
åtskilda, men ingen av verksamheterna är en egen juridisk enhet utan är olika for-
mer av samarbeten. Den svenska verksamheten är en samverkan mellan myndighe-
ter och den danska verksamheten administreras av Greater Copenhagen Committee. 
Sedan starten för 20 år sedan har finansieringslösningarna ändrats och varit mer 
stabila på svensk sida än på den danska. 

ORGANISATION
En politisk organisation och en myndighets
samverkan bakom de två verksamheterna
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Øresunddirekt delades från början upp i en svensk och 
en dansk del, men har sedan dess samverkat sinsemel-
lan. Även om enheterna är organisatoriskt och finansi-
ellt åtskilda, med separata styrgrupper, så finns det ett 
samarbetsavtal från 2013 som reglerar deras samver-
kan. Avtalet reglerar att det finns en överlappande re-
presentation i styrgrupperna och att enheterna arbetar 
gemensamt för att utveckla och planera verksamheten 
samt ha en gemensam marknadsföring.

Danska Øresunddirekt administreras av
Greater Copenhagen Committee
Den danska verksamheten är registrerad som en fören-
ing med samma CVR-nummer som Greater Copenha-
gen Committee. Øresunddirekt utgör alltså ingen egen 
juridisk enhet, utan det är Greater Copenhagen som 
administrerar Øresunddirekt Danmarks verksamhet 
och samlar in bidragen från finansiärerna. VD:n (sedan 
april 2020 leds Greater Copenhagen av en VD istället 
för sekretariatsledare) för Greater Copenhagen är också 

BUDGETJÄMFÖRELSE 2019
Region Skåne

Skattestyrelsen

Nordiska 
ministerrådet

Erhvervs-
ministeriet

Region 
Skåne

Länsstyrelsen

Nordiska ministerrådet Försäkringskassan

Arbetsför-
medlingen

Skatteverket

Fotnot: I uträkningen har danska kronor omvandlats enligt en genom-
snittlig valutakurs för 2019 där 100 DKK=141,8 SEK.
Källa: Øresunddirekt Danmark och Sverige

Total finansiering ØD DK och ØD SE: 12,57 milj. SEK
Svenska medel: 8,62 milj. SEK / Danska medel: 2,27 
milj. SEK / Nordiska ministerrådet: 1,68 milj. SEK

ØD DK

ØD 
SE



ORGANISATION

ØRESUNDDIREKT • december 2020

STYRGRUPPER FÖR ØD SE OCH ØD DK
Sammanträder fyra gånger om året vardera. Ett 
av mötena hålls gemensamt då båda styrgrup-
perna möts. Styrgrupperna tar de övergripande 
besluten för verksamheterna och godkänner 
verksamheternas budget. De består i huvudsak 
av verksamheternas finansiärer. Vid ordinarie 
styrgruppsmöten sitter en representant från 
den andra organisationen med som observatör.

SAMARBETSAVTAL  
ØD Sverige och ØD Danmark har samverkat 
sedan starten 2000, men 2013 ingick styrgrup-
perna det samarbetsavtal som formellt reglerar 
organisationernas samarbete idag. Avtalet 
reglerar bland annat att Øresunddirekt ska 
samverka vid verksamhetsplanering och gemen-
samma aktiviteter, utveckla det gemensamma 
varumärket och att styrgrupperna ska hålla ett 
gemensamt möte en gång per år.

VERKSAMHETSANSVARIG 
Øresunddirekt Sverige: Malin Dahl (tf)
Anställd av Länsstyrelsen, men Länsstyrelsen 
och Region Skåne betalar var sin halva av lönen. 
Sandra Forsén hade tjänsten fram till sept. 2020. 

Øresunddirekt Danmark: Vita Thomsen 
Anställd och med lön bekostad av Øresunddirekt 
Danmark men utbetald av Greater Copenhagen 
Comittee. Vd:n för GCC har det övergripande 
ansvaret för driften.

STYRGRUPP ØRESUNDDIREKT SVERIGE:
Peter Cavala (ordförande) 
samhällsbyggnadsdirektör, Länsstyrelsen
Malin Dahl
tf. verksamhetsansvarig
Ninni Benediktsson 
sektionschef EURES, Arbetsförmedlingen
Joakim Axelsson 
verksamhetsområdeschef, Försäkringskassan
Johan Lindström 
enhetschef, Skatteverket
Sandra Forsén
seniorrådgivare, Nordiska ministerrådet
Maria Korner-Westin 
enhetschef EU och int. relationer, Region Skåne
Tue David Bak 
vd, Greater Copenhagen Committee

STYRGRUPP ØRESUNDDIREKT DANMARK:
Tue David Bak (ordförande) 
vd, Greater Copenhagen Committee
Sandra Forsén 
seniorrådgivare, Nordiska ministerrådet
Jeannette Almfort
avdelningschef Udland 8, Skattestyrelsen
Maria Korner-Westin 
enhetschef EU och int. relationer, Region Skåne
Sara Viftrup Hansen
Fuldmægtig Erhvervspolitik och planlægning,
Erhvervsministeriet
Malin Dahl
tf. verksamhetsansvarig, Øresunddirekt Sverige

LOKALER 
Øresunddirekt Sverige: Informationskontoret 
ligger på Hjälmaregatan 3 i Malmö, vid Anna 
Lindhs plats. Sedan våren 2019 finns ett pop-up 
kontor i Helsingborg med begränsade öppettider. 

Øresunddirekt Danmark: Har kontor på Nørre-
gade 7B i Köpenhamn, där man sitter tillsam-
mans med Greater Copenhagen Committee.

BUDGET  
Øresunddirekt Sverige: 8,9 miljoner SEK  
Av myndighetsbidragen betalar Länsstyrelsen 
Skåne, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och Skatteverket två niondelar och Region Skåne 
en niondel av driftskostnaderna. Totalt uppgick 
driftsbudgeten 2019 till 2,4 miljoner SEK. I den 
totala budgeten räknas även lönekostnaderna 
för myndigheternas personal, som myndighe-
terna står för själva. Total budget 2019 var 8,9 
miljoner SEK.

Øresunddirekt Danmark: 2,7 mijoner DKK 
De största budgetposterna är lönekostnader, 
kostnader för utvecklingsprojekt och lokaler/
administration. Budgeten finansierades av Erh-
vervsministeriet, Region Skåne, Skattestyrelsen 
och Nordiska ministerrådet. Total budget 2019 
var 2,7 miljoner DKK.

Läs mer om budgeten på föregående uppslag.

ARBETSGRUPPEN 
Arbetsgruppen i Sverige arbetar med att sam-
ordna verksamheten och föreslå till styrgruppen 
hur organisationen kan bedrivas och utvecklas. 
Arbetsgruppen består av samordnarna för 
respektive samordnande myndighet och de två 
heltidsanställda på Øresunddirekt Danmark.. 
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Länsstyrelsen i Skåne Greater Copenhagen
Committee*
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Driver informationskontor i Malmö (och med filial i 
Helsingborg)  dit privatpersoner och företag kan vända 
sig för att få personlig service från myndigheter. Anordnar 
även informationsträffar, rådgivningsmöten för företag och 
informerar vid externa evenemang. 

Driver och utvecklar hemsidorna www.oresund-
direkt.com och www.oresunddirektbusiness.
com samt ansvarar för sociala medier.

En samverkan mellan myndigheter Registrerad som en förening under Greater Copen-
hagen Committee, med samma CVR-nummer

Myndigheterna delfinansierar dels driftskostnader som hyra mm 
och står dels för värdet av tillhandahållen personal. Förutom 
ovanstående mottas hyresintäkt för kontorsplats från Pensions-
myndigheten.

Greater Copenhagen Committee administrerar Øresund direkts 
verksamhet, men ger inget finansiellt bidrag.  ØD DK har 
sin egen budget och bekostar de anställdas löner. GCC äger 
varumärkena Øresunddirekt och Øresunddirektbusiness.

En verksamhetsansvarig, en heltidsanställd, en 
deltidsanställd och en studentmedarbetare.

Två heltidstjänster i form av verksamhetsansvarig och 
samordnaren för Arbetsförmedlingen. Två samordnare från 
Försäkringskassan och Skatteverket arbetar 20-25 % med 
Øresunddirekt. De anställda från myndigheterna bemannar 
Øresunddirekt enligt ett rotationschema.
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Bemanning

Länsstyrelsen är samordnande myndighet för Øresunddi-
rekt och ansvarar för budgeten samt för avtal för lokalhyra, 
städning, inköp m.m.

*Det officiella namnet är The Greater Copenhagen 
and Skåne Committee enligt virk.dk

44

Er
hv

er
vs

m
in

is
te

ri
et

Under 2020 har Erhvervsfremmebestyrelsen tillkommit 
som finansiär och ger projektbidrag under 2020-2021.

Verks.ansv.

I budgeten ingår värdet av driftsbudgeten och av myndigheterna 
tillhandahållen personal.
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Styrgrupperna har gemensamma möten
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sitter med i båda styrgrupperna
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hemsidan kunnat märka att det finns ett större intres-
se för att arbeta i Danmark igen.

Kriser ökar informationsbehovet
Yttre förändringar skapar ett informationsbehov och 
förändringarna blir tydligare i en gränsregion när 
två länders hantering av yttre händelser möts. Under 
coronakrisen har Øresunddirekt sett en uppgång i 
besökstalen på hemsidorna med 36 procent mellan 
mars-augusti och även inkomna mejl och telefon-
samtal har ökat till informationskontoret i Malmö, 
jämfört med samma period 2019. Sandra Forsén, 
då verksamhetsansvarig på Øresunddirekt Sverige 
och idag seniorrådgivare vid Nordiska ministerrådet, 
menar att många till exempel har kontaktat dem an-
gående de stödpaket som har införts både i Sverige 
och Danmark.

– Det är många som har kontaktat oss och bett 
oss tolka det som regeringarna har beslutat. Företag 
har vänt sig till oss för att de har verksamhet och 
personal i båda länderna. Vi såg brister direkt då det 
på myndigheternas hemsidor initialt saknades infor-
mation för utländska företag och för den personal 
som pendlar in till landet. En annan fråga som Øre-
sunddirekt uppmärksammade i ett tidigt skede vara 
frågan rörande socialförsäkringstillhörighet för de 
som ofrivilligt arbetade hemifrån bosättningslandet, 
en fråga som löstes efter att vi och landshövdingen 
påpekat det orimliga i situationen. Så krisen har 
visat behovet av gränsregionala informationstjänster 
generellt, säger hon.

Gräns- och id-kontrollerna från 2015-2016 är ett 
annat exempel då villkoren snabbt ändrades vilket 
ökade informationsbehovet och då nästan var tredje 
besökare på hemsidorna under 2016 läste artiklar 
om dess påverkan för gränspendlare. Även under 
finanskrisen 2008 syntes en topp i besökssiffrorna 
då många personer förlorade sina jobb och sökte 
information kring t.ex. a-kassa.

Färre besök på kontoret senaste 10 åren 
På informationskontoret i Malmö har de personliga 
besöken minskat de senaste 10 åren, från toppno-
teringen 2009 med drygt 15 000 besökare till att 
4 237 besökare kom till kontoret 2019. Det totala 
antalet kundkontakter, dvs. via besök, telefon- och 
mejlfrågor och externa kundträffar, har också mins-
kat över en tioårsperiod, men en dubbelräkning av 
inkomna telefon- och mejlfrågor fram till 2014 gör 
att en jämförelse före dess inte är möjlig. De senaste 
åren har informationskontoret i Malmö ökat sin 
utåtriktade verksamhet och möter fler människor 
på mässor, konferenser och utbildningsträffar m.m, 

vilket har lett till en ökning av antalet kundkontak-
ter efter 2016. Nästan 4 000 fler personer var man 
i kontakt med via mässor, föredrag etc. under 2019 
jämfört med 2016. Under 2020 har dessa externa 
aktiviteter nästan helt blivit inställda på grund av 
coronapandemin. Sandra Forsén kommenterar siff-
ran över antalet personer de är i kontakt med:

– Vi skulle mer än gärna vilja att fler får upp 
ögonen för Danmark men det är heller inte helt lätt 
att locka till sig. Vi har ökat antalet externa kon-
takter och är ute och träffar många människor via 
externa evenemang, men det är alltid ett steg från 
att få människor att bli inspirerade och höra talas 
om att man kan jobba i Danmark, till att faktiskt ta 
steget. Vi för ingen statistik över hur många som är 
i kontakt med oss som sedan faktiskt får arbete på 
andra sidan sundet. Vi är nöjda med siffrorna över 
antalet kundkontakter och har haft en stadig ökning 
de senaste åren, säger hon.

Under 2019 öppnade Øresunddirekt Sverige, 
i samarbete med Helsingborgs stad, ett pop-up 
kontor i Helsingborg för att ta tillvara potentialen 
och stärka informations- och integrationsinsatserna 
i norra delen av Öresundsregionen. Satsningen har 
fortsatt under 2020 men har i stora delar tvingats 
vara stängd under coronapandemin.

Olika relevans enligt myndigheterna
Bland de myndigheter som finansierar och utgör 
Øresunddirekts informationsnätverk ses nyttan av 
informationstjänsten som stor, uppger de i inter-
vjuerna till denna rapport. En skillnad i synen på 
nyttan av Øresunddirekt kan märkas mellan myn-
digheter som har ett uttalat integrationsuppdrag och 
de som har ett informationsuppdrag, där de senare 
ser tjänsten som ett verktyg för att kunna nå ut med 
sin information, medan de förra mer betonar vikten 
av integration.

– Skattestyrelsen ser Øresunddirekt som en rele-
vant samarbetspartner som bidrar till förmedlingen 
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Efterfrågan av information från Øresunddirekt 
kan avläsas i besökstalen på hemsidorna och i hur 
många frågor som kommer in till informationskon-
toret i Malmö. 2019 hade Øresunddirekt flest besök 
på webben någonsin, nästan en miljon sessioner, 
mer än en fördubbling jämfört med 2015. De 
artiklar som flest läsare intresserade sig för förra året 
handlade om att ”jobba i Danmark” bland svenskar 
och på temat ”transport” bland danskar. Även artik-
lar med information om skatteregler var eftersökta.

Förra årets besöksrekord kan bero på att besökar-
na fått upp intresset för att arbeta och pendla över 
sundet igen, menar Vita Thomsen sektionsledare på 
webbredaktionen i Köpenhamn, och hänvisar till att 
pendlingen minskade något i och med att id- och 
gränskontrollerna infördes 2015-2016.

– Jag tror att kontrollerna gav ett litet bakslag 
och det följde en period där integrationen inte gick 
så bra, men att pendlarna därefter har vant sig vid 
att det är lite väntetid på Hyllie station. Vi har på 

Behovet av information till pendlare och företag är extra stort i en gränsregion med 
två länders juridik och särskilda gränsavtal.  Villkoren i en gränsregion kan dessutom 
ändras snabbt när grannländerna väljer olika lösningar för att hantera globala kriser 
när det gäller t.ex. migration eller coronakris. Med tanke på att Öresundsbron inte 
är äldre än 20 år så innebär det att behovet av information på sikt även kommer att 
utökas mot ett behov av kunskap om pensionsvillkoren mellan länderna.

NYTTA
Gränsregion i ständig förändring, pendlares 
livscykel och fler företag verkar över Öresund
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Arbetspendlare och företagare som har intresse av 
att verka på båda sidor av sundet tar del av Øre-
sunddirekts tjänster och det finns olika parametrar 
som påverkar behovet. Behovet av Øresunddirekt 
som informationstjänst styrs dels av hur många som 
gränspendlar och som här verksamhet på bägge sidor 
sundet, men yttre faktorer, som kriser eller politis-
ka beslut, spelar också roll. Att göra information 
lättillgänglig och förståelig så att fel kan undvikas, 
och människor eller företag inte drabbas, är ett värde 
som lyfts fram i intervjuerna till rapporten. På Øre-
sunddirekt vittnar man också om att vilken typ av 
information som efterfrågas förändras i takt med att 
pendlargruppen lär sig mer och att ålderssamman-
sättningen ändras. T.ex. pensionsrelaterade frågor är 
mer förekommande idag. Förutom att Øresunddi-
rekt ger information till pendlare och företag, så har 
man också i uppgift att rapportera in om gränshin-
der som pendlare och företagare upplever till Gräns-
hinderrådet vid Nordiska ministerrådet.
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av information om skattemässiga förhållanden som 
är till nytta för gränspendlare och andra, säger Bente 
Bill, underdirektör i Skattestyrelsen.

Maria Korner Westin, enhetschef EU och inter-
nationella relationer på Region Skåne, lyfter fram 
Øresunddirekts betydelse för att nå visionen om en 
gemensam arbetsmarknad, t.ex. genom att samla 
relevant myndighetsinformation.

– Vill man ha en integrerad arbetsmarknad så är 
det här ett sätt att åstadkomma det. Ett av Region 
Skånes uppdrag som regional utvecklingsaktör är 
att skapa goda förutsättningar för att medborgarna 
ska kunna jobba och studera i hela Öresundsregio-
nen. Att underlätta att pendla över sundet har alltid 
varit viktigt. Som drivande utvecklingsaktör vill vi 
underlätta att människor kan jobba och uppnå ett 
kompetensutbyte, säger hon.

– På ett övergripande plan ser vi gränstjänster som 
Øresunddirekt som ett viktigt och effektivt sätt att 
inom Norden fortsätta förstärka det nordiska samar-
betet och låna och tillgängliggöra varandras arbets-
marknader, säger Jon Stråth, Arbetsförmedlingen.

Pendlarnas livscykel
Flera intervjupersoner menar att vilken slags frågor 
som invånare och företagare söker svar på har för-
ändrats över tid. Pendlare och företagare är idag mer 
pålästa och ställer mer komplexa och specialiserade 
frågor till Øresunddirekt, uppger de. Förr var det 
vanligare att folk sökte svar på hur de ska göra för 
att jobba i Danmark, menar bl.a. Malin Dahl, tf. 
verksamhetsledare för Øresunddirekt Sverige. 

En märkbar förändring under verksamhetens 20 
år är också att nya pendlare har tillkommit och att de 
som pendlat en längre period har frågor som tidigare 
inte var aktuella, som exempelvis, gällande pension. 
Nya frågor som uppstår utifrån att livssituationen 
förändras gör att Øresunddirekt inte är en tjänst man 
använder sig bara av en gång, menar Sandra Forsén, 
tidigare Øresunddirekt Sveriges verksamhetsledare. 

– Just den här livscykeln har vi märkt av de senaste 
åren. Det handlar om folk som har jobbat länge och 
som nu ska gå i pension till exempel. Den frågan hade 
vi inte de första åren. Jag tror att man måste inse att det 
händer saker i livet som gör att man behöver återkom-
ma till oss, och det vill vi att man ska göra, säger hon.

Ökat intresse för information till företag
Under framför allt de senaste tio åren har Øresund-
direkt utvecklat informationen riktad till företag 
och några intervjupersoner menar att den delen av 
verksamheten kommer att fortsätta växa. En kundu-
ndersökning genomförd av Øresunddirekt Dan-

mark visar att nio procent besökte Øresunddirekts 
hemsidor i rollen som företagare, medan 86 procent 
besökte dem privat under 2019-2020. Det finns 
ett ökat intresse bland företag att bedriva verksam-
het eller rekrytera personal på andra sidan sundet, 
menar Ninni Benediktsson, sektionschef Eures vid 
Arbetsförmedlingen.

– Fler företagare visar intresse av att söka sig till 
Danmark. Det kan vi se i olika siffror, säger hon.

Tjänsten Öresundsvägledarna startades 2012 efter 
att Øresunddirekt hade sett ett ökat intresse för infor-
mation bland företagare. Mellan 70-90 rådgivnings-
möten hålls varje år mellan företag och rådgivare. 
Sedan 2017 finns också en onlinetjänst, Øresundsex-
perterna, där experter svarar på företagares frågor via 
webben. 2019 mottogs 83 frågor via onlinetjänsten, 
en ökning med 20 procent från året innan.

De fyra företagsintervjuer som har gjorts till 
denna rapporten visar på hur företag på olika sätt 
kan använda sig av Øresunddirekts tjänster. Sam-
tidigt uppger vissa av de intervjuade företagen att 
de använt sig av andra aktörer, informationstjänster 
och externa konsultbyråer för att få kunskap om hur 
det är att verka på den andra sidan sundet. Ingalill 
Thorsell, ägare av Drakamöllans gårdshotell i Skåne, 
har tagit råd genom sitt eget nätverk och från Visit 
Sweden och Tourism in Skåne. 

– Jag har inte kopplat ihop Øresunddirekt med 
att de kan hjälpa till med marknadsföring och vi har 
heller inte haft det behovet. Men det kan i ärlighe-
tens namn röra sig om okunskap, säger hon.

Anette Hallstrøm, boende i Malmö och som via 
sin kommunikationsbyrå Hallkom mest arbetar i 
Danmark, tog hjälp av Øresunddirekt för informa-
tion kring hur hon skulle betala skatt i Sverige res-
pektive i Danmark. Hon fick hjälp av Øresunddirekt 
med information kring skattereglerna men råddes att 
anlita en extern konsultbyrå för att få hjälp med hur 
hon skulle göra i sitt specifika fall. Däremot har hon 
fått värdefull kunskap via de möten och nätverksträf-
far som varit riktade mot småföretagare och arrange-
rats av Øresunddirekt menar hon.

Gränshinderarbetet
Under coronapandemin har Øresunddirekt sam-
manställt information på sina hemsidor om föränd-
rade regler och villkor i Sverige och Danmark med 
anledning av krisen. De har sammanställt rapporter 
till Nordiska ministerrådet och svenska Regerings-
kansliet med de senaste uppdateringarna om vilka 
effekter restriktionerna har fått i ett gränsregionalt 
perspektiv. Øresunddirekts gränshinderuppdrag, att 
i kontakten med pendlare och företag identifiera och 

rapportera in gränshinder till Nordiska ministerrådets 
gränshinderråd, har tydligare aktualiserats under 
våren. Politikerna i gränshinderrådet väljer sedan ut 
vilka hinder som hamnar i gränshinderdatabasen och 
som tjänstemännen ska fokusera på att lösa. Gräns-
hinderarbetet är enligt Nordiska ministerrådet ett 
viktigt samarbetsområde för att uppnå de nordiska 
regeringarnas gemensamma mål om att göra Norden 
till världens mest integrerade region. 

– Det är inte vi som vet var problemen uppstår 
eller hur de ser ut, utan de gränsregionala informa-
tionstjänsternas uppgift är att identifiera problem och 
rapportera in dem till oss, säger Claes Håkansson, 
tidigare seniorrådgivare vid Nordiska ministerrådets 
Gränshindersekretariat och idag seniorrådgivare vid 
Nordiska rådet.

Digitalisering och ökad synlighet
I de förslag, som har framkommit i intervjuer för 
rapporten, för hur Øresunddirekt kan öka sin rele-
vans nämns bl.a. en större satsning på den digitala 
kommunikationen. Bl.a. föreslår intervjupersonerna 
att satsa på ökad telefonsupport och på chatbotar. 
En satsning på digitala verktyg skulle innebära att 
Øresunddirekt kan serva fler till en lägre kostnad, 
vilket skulle vara ekonomiskt mer fördelaktigt. 
Många myndigheter och företag har under de 
senaste åren genomgått ett digitaliseringsarbete och 
att sköta kontakten med invånare eller kunder via 
telefon- eller chattsupport är idag vanligt.

– Digitalt bör det kunna effektiviseras. Vi har 
själva gjort en omfattande digital resa internt och har 
få fysiska träffar av typen rekommendationsträffar. 
Det mesta går att genomföra digitalt, säger Annika 
Pegelow, regionchef för Arbetsförmedlingen i Skåne. 

Under våren, med anledning av coronakrisen, 
har många aktörer övergått till digitala möten och 
webinarier istället för fysiska träffar och även Øre-
sunddirekt har bl.a. genomfört företagsrådgivnings-
möten digitalt. Internt har man även pratat om att 
anordna fler webinarier framöver.

Flera intervjupersoner uttrycker också att det 
finns ett behov för att synliggöra Øresunddirekt mer 
gentemot pendlare, företag och politiker. Många är 
eniga om att det finns stora möjligheter för att öka 
integrationen i en expansiv region som Öresundsre-
gionen och att Øresunddirekt då spelar en viktig roll 
som informationstjänst. Ett av förslagen för att öka 
sin synlighet är att låta Øresunddirekt inta en mer 
visionär roll.

– Øresunddirekt har inte varit agendasättande 
när det gäller hur metropolen Greater Copenha-
gen kan skapas och integreras bättre. Jag tycker 
Øresunddirekt gör ett jättebra informationsarbete 
för de pengar de får, men att de inte riktigt tar det 
vidare därifrån, säger Jakob Rasborg, Øresunddirekt 
i Köpenhamns första sektionsledare, och idag vd på 
en kommunikationsbyrå i Köpenhamn.

Sandra Forsén, tidigare verksamhetsansvarig på 
Øresunddirekt Sverige, håller med om att det finns 
en möjlighet i att kunna ta tydligare ställning i 
frågor, men menar att de ramar som Øresunddirekt 
har, som myndighetssamverkan, kan vara begräns-
ande. 

– Samtidigt har vi ett uppdrag att stärka inte-
grationen och att rapportera in gränshinder, och vi 
ska kunna ta på oss rollen att vara pådrivare i frågor 
som kan vara obekväma ibland. Vi kan ge en röst åt 
pendlare och företag i det hänseendet även om vi i 
viss mån begränsas av myndighetrollen, säger hon.
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Behovet av Øresunddirekt hänger dels ihop med hur 
många som gränspendlar och som har verksamhet 
på bägge sidor sundet, och dels av hur omfattande 
integrationen är. Id- och gränskontrollerna från 

2015-16 och den pågående coronapandemin är 
exempel på händelser som har haft negativ påverkan 
på integrationen, men då informationen från Øre-
sunddirekt har varit mer efterfrågad. 
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Personliga besök Malmökontoret

Så kontaktas kontoret i Malmö

Rådgivningsmöten för företag,  
Öresundsvägledarna
Öresundsvägledarna har hållit 533 rådgivnings-
möten sedan tjänsten startade 2012. Tjänsten 
är en gratis service för små- och medelstora 
företag. Under 2019 hölls 80 rådgivningsmöten 
med företag, varav 60 svenska och 20 danska. 
Öresundsvägledarna drivs av Øresunddirekt i 
samarbete med Københavns Erhvervshus och 
Nyföretagarcentrum Øresund. Under coronakri-
sen hålls rådgivningsmötena digitalt istället.

Kontoret i Malmö var som mest välbesökt under 
högkonjunkturen 2006-2008, då även arbetspend-
lingen över sundet toppade, enligt siffror från 
Ørestat. Efter finanskrisen minskade pendlingen 
över Öresund successivt och Malmökontoret 
fick färre besökare medan de senaste åren har 
besöken ökat svagt igen. Kontoret tar även emot 
frågor via mejl och telefon. I februari 2019 öpp-
nades även ett kontor i Helsingborg, med öppet 
första måndagen i månaden. Under coronakrisen 
har båda kontoren varit tillfälligt stängda.Fotnot: Siffror saknas från ØD:s verksamhetsrapport 2015. En uppskatt-

ning av siffran har därför gjorts.

Informationskontoret får flest frågor via telefon, 
därefter är personliga besök och mejlkontakt 
vanligast. Siffrorna visar att den uppsökande 
verksamheten har ökat i omfattning från år till 
år, med viss tillbakagång 2019. Därmed har 
också det totala antalet kontakter ökat. 

Fotnot: Fram till och med 2014 skedde en dubbelräkning 
av inkomna telefon- och mejlfrågor och därför är siffror 
för tidigare år inte jämförbara. Siffror från 2015 saknas i 
ØD:s verksamhetsrapport.
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Källa: Øresunddirekt

Øresunddirekts hemsidor, besök* i tusental per år

Oresunddirektbusiness.com /.se /.dk, besök per år

2019 hade Øresunddirekt den högsta trafiken på sina 
webbsidor någonsin, cirka 940 000 registrerade be-
sök. Förutom 2018 så var den tidigare toppnotering-
en från 2007. Besökssiffrorna sjönk kraftigt 2010, 
till följd av finanskrisen. Ökningen under 2016 beror 
till stor del på att id- och gränskontrollerna mellan 
Sverige och Danmark infördes och att artiklar om 

id- och gränskontroller var väl lästa, vilket visar på 
behovet av information under turbulenta tider. En 
svagare kronkurs och en viss acceptans för de längre 
restiderna, orsakad av gränskontrollen i Hyllie, 
innebar att intresset för att arbeta i Danmark ökade 
igen under 2019, tror Vita Thomsen på Øresunddirekt 
Danmark.

* Ett besök är en session på en webbsida inom en viss tidsperiod, vanligtvis 30 
minuter. En session kan därför innebära flera sidvisningar, och flera sessioner kan 
registreras samma dag vid besök vid olika tillfällen av samma person. 2012 gjordes 
en felräkning vilket innebär att en uppskattning har gjorts av den siffran.

En av tre
Så många besökare läste 
artiklar om de införda 
id och gräns kontrollerna 
2016  (208 000 sessioner).

Øresunddirekts webbsida med information till företag 
startade 2010 och hade det högsta antalet registrera-
de besök 2019, cirka 42 000. Framför allt eftersöktes 
information om skatt- och momsregler i Sverige och 
i Danmark samt information angående rekrytering av 

personal. En förklaring till att besöken på företags-
sidan har ökat kan vara att den fått större uppmärk-
samhet, tror vissa intervjupersoner, bl.a. i och med 
satsningar som webbtjänsten Øresundsexperterna, 
där företagare kan få svar på frågor digitalt.

Corona
Antalet personer som 
sökte information på 
hemsidorna ökade med 
36 procent mellan mars 
och augusti (v. 1035)  i 
år, jämfört med samma 
period 2019, visar be
söksstatistiken.
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DRAKAMÖLLAN. Företagets kokbok 
översattes till danska och blev en försäljnings-
succé. Idag kommer omkring 60 procent av 
gästerna från Danmark. Ingalill Thorsell är 
ägare till Drakamöllans gårdshotell som ligger 
utanför Degerberga i östra Skåne:

”Det är alltid en utmaning att göra affärer i 
ett annat land och man måste lära sig att göra 
en årsredovisning och sätta sig in i de lokala 
regelverken. Det är stimulerande och har gett 
en ny dimension.” 

Drakamöllan har läst 
det mesta själva när 
det gäller aktiviteterna 
över sundet och i vissa 
fall tagit hjälp av Visit 
Sweden och Tourism 
in Skåne för råd, men 
inte Øresunddirekt. 
”Jag har inte kopplat 
ihop dem med att de 
kan hjälpa till med marknadsföring och vi har 
heller inte haft det behovet”, säger hon. 
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GFK. Marknadsanalysföretaget Growth from 
Knowledge, GFK, flyttade den 1 januari 2020 
sitt Nordenkontor från Lund till Köpenhamn. 
25 anställda följde med företaget över till 
Danmark där företaget totalt har 65-70 an-
ställda. Ann Wennberg, teamledare på GFK, 
var en av dem:

”Företagets tanke var att flytten skulle gå bra 
och att man skulle ha ett kontor så nära bron 
som möjligt, för att så många svenskar som 
möjligt skulle kunna följa med.” 

De anställda fick 
inför flytten hjälp av 
Øresunddirekt med hur 
de skulle förhålla sig till 
nya regler, som bland 
annat VAB, skatte-, 
socialförsäkrings- och 
pensionsfrågor. Ann 
Wennberg är nöjd med 
hjälpen de anställda fick 
liksom med informationen på hemsidan, det hon 
kan efterfråga är tillgång till mer personlig hjälp.
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KERSTI GAALMARK. I fjorton år har Kersti 
Gaalmark, som bor i Malmö, pendlat till sitt 
jobb på Norges ambassad i Köpenhamn. Hon 
har under årens lopp stött på många utma-
ningar, däribland problem när hon skulle gå 
till tandläkare i Sverige och var sjukförsäkrad i 
Danmark liksom vem som var ansvarig för att 
betala ut barnbidrag. 

”Bidraget tillbakahölls i tio månader innan 
de kunde bestämma sig för om det var Sve-
rige eller Danmark som skulle betala. Till 
slut var det ju Danmark som skulle betala 
”børnepengen.” 

I samband med 
oklarheterna om 
tandläkarbesöket 
tog hon kontakt med 
Øresunddirekt och hon 
ser ett behov av en in-
formationstjänst som 
kan hjälpa pendlarna 
i de tillfällen det finns 
oklarhet vilken myn-
dighet deras ärende tillhör. Vid problemet med 
barnbidrag fick hon även hjälp av sin chef som 
skrev ett brev till myndigheterna och förklara-
de situationen. 
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CHRISTINE RØNNE. Sedan 2015 pendlare 
Christine Rønne från Danmark till sitt arbete 
som läkare på Skånes universitetssjukhus i 
Lund. Hon upplever att gränskontroller och 
coronakrisen gör pendlingen mer besvärlig 
och har haft svårt att förstå reglerna om skatt 
och socialförsäkring.

”Jeg synes, at det var ualmindeligt indviklet 
med de skatteregler. Jeg synes, at det var 
meget svært at forstå hvad det der sink-
skat gik ud på. Det fik jag rimeligt svar på 
efterhånden.” 

Hon fann Øresunddi-
rekt via en Google-sök-
ning och fick där hjälp 
att förstå mer om skat-
tereglerna och vilken 
blankett hos Skat-
teverket hon skulle 
använda. Även om hon 
inte fann all informa-
tion om socialförsäk-
ring som hon behövde lyfter hon fram Øresund-
direkts relevans som den enda hemsida med 
både danska och svenska regler samlat. 
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Fyra företagare och tre pendlare har intervjuats till rapporten för att ge exempel på 
hur behovet av information om att etablera verksamhet, marknadsföra och sälja sina 
produkter eller börja arbeta på andra sidan sundet kan se ut. Bland annat har ana-
lysföretaget GFK tagit hjälp av Øresunddirekt för att informera personalen om regler 
i Danmark när de flyttade sitt Nordenkontor från Lund till Köpenhamn och Christine 
Rønne som pendlar från Danmark till Lund fick hjälp att förstå skattereglerna.

Det finns fler intervjuer med företag och pendlare i 
fulllängdsversionen av rapporten ”20 år med Øresunddirekt”.  
Däribland med svenska ESS Group som tagit över driften av 
hotellet Marienlyst i Helsingør och företaget Hallstrom som 
jobbar med kommunikation och producerar podcast. Dess-
utom finns en intervju med den erfarna Öresundspendlaren 
Marit Kongshammer som sedan sjutton år tillbaka pendlar 
från Malmö till arbetet i Köpenhamn. 

LÄS FLER 
INTERVJUER
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Invigningen av Øresunddirekts informationskontor i Malmö den 
28 junii 2000.
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Øresunddirekt startade som två åtskilda organisationer, men med samma varumär-
ke, i samband med Öresundsbrons invigning år 2000 med syftet att ge information 
till de tusentals pendlare som varje dag väntades korsa gränsen och för företag som 
ville ta sig in på marknaden på båda sidor av Öresund. Øresunddirekts utveckling har 
inte saknat utmaningar, men har drivits framåt av en vilja att vara en integrerande 
kraft i regionen. Den direkta statliga startfinansieringen upphörde 2003 och verk-
samheten övergick till att finansieras av statliga myndigheter och regionerna.

HISTORIK: BILDANDE OCH MILSTOLPAR
Från statligt projekt till formell samverkan

FO
TO

: Ø
R

ES
U

N
D

D
IR

EK
T 

FR
ÅN

 IN
VI

G
N

IN
G

EN
 2

00
0

Øresunddirekt såg dagens ljus sommaren 2000. Det 
svenska informationskontoret invigdes på Stortorget i 
Malmö den 28 juni inför journalister och besökare. I 
media skrevs det om hur Sverige och Danmark skulle 
knytas närmare, om hur regionen skulle bli en gemen-
sam arbetsmarknad, om ökade flyttströmmar och om 
turistmål värda att besöka på den andra sidan sundet. 
Den 1 juli 2000 invigdes Øresundsbron och stäm-
ningen var förväntansfull kring öppningen. Samma 
dag öppnade webbredaktion i Köpenhamn Øresund-
direkts hemsida med syfte att serva medborgare och 
företagare med information om att jobba, flytta, göra 
affärer och etablera sig på andra sidan sundet.

1999-2003: Statlig period

Gemensam regeringsrapport
Utbytet mellan Sverige och Danmark, både på ett 

mänskligt, kulturellt och ekonomiskt plan, sträcker 
sig flera hundra år tillbaka i tiden. När byggandet 
av Øresundsbron inleddes gick utbytet in i en ny 
era och det sattes igång en rad undersökningar och 
analyser om regionens status. 1997 konstaterade 
den dansk-svenska politiska samarbetsorganisatio-
nen Øresundskomiteen att det fanns flera integra-
tionshinder i regionen och de danska och svenska 
regeringarna började analysera regler och rutiner 
inom nio olika temaområden. 1999 släpptes den 
gemensamma regeringsrapporten ”Øresund – en re-
gion blir till” där man konstaterade att skillnaderna 
mellan länderna behövde bearbetas så långt det var 
möjligt. En av slutsatserna var att det var avgörande 
för integrationen att invånare och företag skulle få 
tillgång till ”lättillgänglig och pålitlig information” 
och man föreslog att inrätta en gemensam dansk-
svensk informationstjänst. Sedan april 1999 fanns 
ett samarbete mellan arbetsförmedlingarna i Sverige 

och Danmark, kallat AF-Øresund, med kontor på 
båda sidor sundet.

Webbredaktionen placeras i Köpenhamn och 
ett servicekontor i Malmö byggs upp
Den då officiella danska informationsmyndigheten 
Statens Information (SI) föreslog hösten 1999, 
på uppdrag av regeringarna, att en dansk-svensk 
informationstjänst skulle utformas som en webbsida 
med myndighetsinformation och med svar på frågor 
om regler och skillnader mellan länderna. På svensk 
sida tyckte myndigheterna även att personlig service 
var nödvändigt för att kunna ge tillgänglig och bra 
information till medborgarna och därför pågick 
parallella diskussioner om att öppna ett informa-
tionskontor med placering i Malmö. Flera intervju-
personer som var med vid uppstarten uppger att ett 
sådant besökscenter inte var lika intressant ur dansk 
synvinkel, eftersom danska myndigheter och inte 
minst Statens Information generellt hade kommit 
längre med att ge digital myndighetsinformation på 
nätet än vad man hade i Sverige.

Eftersom SI redan hade erfarenhet av att infor-
mera via webben så hamnade webbredaktionen där. 
Tio medarbetare anställdes, fem från Danmark och 
fem från Sverige, för att påbörja arbetet med att 
bygga upp hemsidan under våren 2000.

– Det skulle fungera som ett smidigt digitalt gui-
desystem för folk som skulle bo eller arbeta på den 
andra sidan sundet, säger Simon Bordal Hansen, då 
direktör för Statens Information.

Den danska och svenska regeringen tillsköt 
34 miljoner danska kronor för upprättandet av 
en redaktion som skulle sköta hemsidan, ta emot 
telefonsamtal och börja bygga ett informations-
nätverk mellan danska och svenska myndigheter. 
Svenska Utrikesdepartementet bidrog med 17 
miljoner kronor och danska Forskningsministeriet 
och Erhvervsministeriet bidrog gemensamt med 17 
miljoner fördelat över perioden 2000-2003.

Svenska UD beslutade samtidigt om att bidra 
med ytterligare 12,3 miljoner svenska kronor till att 
finansiera ett servicekontor i Malmö, där besökare 
skulle ha möjlighet att få information och personlig 
hjälp från flera myndigheter samtidigt. Eftersom 
båda verksamheterna, i Köpenhamn och Malmö, 
hade i uppgift att ge myndighetsinformation till 
medborgare i regionen, betonade UD att det var vik-
tigt att verksamheterna byggdes upp i ”samspel” med 
varandra. Både den danska och svenska regeringen 
avsatte dessutom ytterligare pengar till Øresund 
Network, en större marknadsföringssatsning för att 
sprida kännedomen om regionen internationellt.

En annan uppgift som gavs Øresunddirekt var 
att upptäcka och avrapportera gränshinder som 
negativt påverkade integrationen i regionen. Dessa 
hinder skulle rapporteras till en bilateral dansk-
svensk styrgrupp, inte olikt hur de idag ansvarar 
för att rapportera om gränshinder till Nordiska 
ministerrådets Gränshinderråd.

Den 28 juni 2000 invigdes informationskontoret 
på Stortorget i Malmö med en stor Øresunddi-
rekt-skylt ovanför ingången. Anne Wirén Larsson, 
som var skattehandläggare på kontoret och senare 
Öresundssamordnare för Skatteverket, menar att det 
var nytt för denna tiden att flera myndigheter skulle 
enas och arbeta tillsammans på ett och samma kon-
tor. Hon minns det som intensivt för att få samarbe-
tet mellan myndigheterna att fungera på kontoret.

– Det var flera stycken som skulle samsas om 
till exempel vilka stolar som skulle köpas in, hur vi 
skulle sitta och så vidare. Då var verkligen myn-
dighetssamarbete jobbigt och vi var ganska okända 
för varandra, men samtidigt var det mycket driv i 
det. Bron skulle snart öppna och allt kändes väldigt 
spännande. Det var jättekul, men det var otroligt 
mycket arbete, säger hon.

Två organisationer – ett varumärke
Ett kontor med besöksmöjlighet i Malmö, och en 
webbredaktion i Köpenhamn som informerade 
medborgarna via webben blev de två inriktningarna 
för de nya verksamheterna när de drog igång år 
2000. Båda gick under varumärket Øresunddirekt, 
men organisatoriskt och finansiellt var de, och är 
fortfarande, åtskilda. Redaktionen i Köpenhamn 
finansierades av både danska och svenska staten 
medan informationskontoret i Malmö bara fick 
svenskt stöd. De två Øresunddirekt-avdelningar-
na samarbetade dock genom att hålla hemsidan 
uppdaterad med rätt myndighetsinformation. 
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Anne Wirén Larsson, tidigare samordnare 
för Skatteverket på Øresunddirekt i Malmö.

Redaktionen i Köpenhamn skrev kortare versioner 
av myndighetstexter om a-kassa, pendling, skatt, 
socialförsäkring med mera utifrån ett svenskt res-
pektive danskt perspektiv, med länk till myndighe-
ternas texter, för publicering på webben. Myndighe-
ter på kontoret i Malmö och myndighetskontakter i 
Danmark granskade texterna så att de var korrekta. 
I samband med utbytet av information så uppstod 
också ett samarbete mellan kontoren och med 
myndigheterna. Inför olika informationskampanjer 
arbetade organisationerna även fram gemensamma 
informationsbroschyrer för att synas som en och 
samma organisation utåt.

– Både från Øresunddirekt i Köpenhamn och 
från kontoret i Malmö utgick man från samma 
tanke om att en gränsregional information till 
medborgare och företag var ett sätt att bidra till bil-
dandet av en gemensam arbetsmarknadsregion över 
Öresund. I Danmark var man intresserad av att det 
byggdes upp ett myndighetssamarbete över gränsen 
men hade huvudfokus på webbplattformen. För oss 
som arbetade på webbredaktionen handlade det om 
att identifiera och få kontakt med de danska och 
svenska myndigheter som kunde ge oss information 
och sedan kvalitetssäkra texterna innan vi publice-
rade. I det arbetet uppstod ett gott samarbete med 
Øresunddirekt i Malmö, säger Claes Håkansson, då 
anställd på Øresunddirekt i Köpenhamn, och idag 
seniorrådgivare vid Nordiska rådet.

– Det optimala för oss hade ju varit att få 
precis samma upplägg på den danska sidan, men 
i Danmark ville man inte ha ett fysiskt ställe utan 
man trodde mer på webben och det digitala. Det 
optimala hade varit att ha två systerorganisationer, 
men återigen, det är ett annat land med andra 
kommunala spelare och man kan aldrig få det helt 
spegelvänt. Nu blev det en konstruktiv uppdelning, 
säger Anne Wirén Larsson.

Visionen med Øresunddirekt var att bygga en 
”informationsbro över sundet”, eftersom skillnader 
mellan länderna i reglerna för 
skatt, a-kassa, socialförsäkring 
och på andra områden skulle 
komma att utgöra hinder för 
integrationen och vid skapandet 
av en gemensam arbetsmarknad. 
Syftet med informationstjänsten 
var att pendlare och företaga-
re med Øresunddirekts hjälp 
skulle få ett helhetsgrepp kring 
vad man behöver tänka på när 
man ska verka elle bo på andra 

sidan sundet. I rapporten ”Öresund – en region blir 
till” konstaterade regeringarna gemensamt att den 
ökade informationsinsatsen i regionen inte ”på kort 
sikt kommer att lösa de grundläggande barriärerna 
för en sammanhängande region” men att insatsen 
däremot ska fungera som en ”katalysator för inte-
grationen”.

Statliga finansieringen upphör
Regeringarna hade redan i planeringsstadiet sett 
Øresunddirekt som ett projekt och med syfte 
att finansiera informationstjänsten till dess att 
verksamheten var implementerad för att sedan 
lämna över ansvaret. När den statliga treåriga 
finansieringsperioden, som regeringarna hade 
beslutat om år 2000, upphörde 2003 tog Köpen-
hamns kommun över det administrativa ansvaret 
för Øresunddirekt i Köpenhamn. Nya finansiärer 
blev Region Hovedstaden och Erhvervsministe-
riet och verksamheten fick en årsbudget på fem 
miljoner danska kronor, jämfört med cirka 7,3 
miljoner danska kronor per år tidigare. Under åren 
fram till 2007 finansierade Region Hovedstaden 
och Erhvervsministeriet hela budgeten, därefter 
tillkom andra finansiärer. 2003 beslutades även om 
ett samgående mellan Øresunddirekt och organi-
sationen Øresund Network, som hade i uppgift att 
informera och marknadsföra Öresundsregionen. 
Øresund Network lades ner 2007.

Utrikesdepartementet upphörde 2003 även med 
finansieringen av informationskontoret i Malmö, 
men valde en modell där stödet kom att trappas 
ned under tre år, fram till 2006. Därefter gav UD 
projektbidrag under vissa år.

På Øresunddirekt i Malmö blev övergången 
från statlig finansiering ganska odramatisk. De 
samordnande myndigheterna, Länsstyrelsen, Skat-
teverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
tillsammans med Region Skåne, tog över rollen 
som finansiärer och det skapades ett system där 

myndigheterna betalade en fast summa för drifts-
kostnaderna samt bidrog med egen personal.

– Från Arbetsförmedlingens sida var man positiv 
eftersom vi såg den omedelbara nyttan med konto-
ret och att det var väl använda pengar, säger Chris-
ter Olsson, som först jobbade som arbetsförmedlare 
och sedan som samordnare för Arbetsförmedlingen 
på Øresunddirekt.

2003-2013: Vägen mot formalisering

Denna period omfattar tiden från att den statliga 
finansieringen upphörde 2003 och fram tills att ett 
samarbetsavtal mellan Øresunddirekt i Malmö och 
Köpenhamn undertecknades 2013. Efter den statliga 
finansieringsperiodens slut var det upp till de båda 
organisationerna att hitta en ny modell för att finan-
siera verksamheten, vilket skapade en viss osäkerhet 
kring framtiden. Det finns inte några årsberättelser 
tillgängliga från de här åren (den första årsberättelsen 
är från 2013 från dansk sida, och 2011 från svensk) 
vilket också understryker att verksamheterna inte 
hade formaliserats än, på samma sätt som idag. I en 
rapport från 2010 konstaterar konsultbolaget Aspek-
ta att Øresunddirekt bara några enstaka år under 
denna perioden var inskriven i någon av de samver-
kande svenska myndigheternas regleringsbrev och att 
det inte fanns någon tydlig policy kring detta.

Mellan 2009-2010 genomfördes två utredningar, 
en på svensk sida av Aspekta och en på dansk sida 
av Copenhagen Economics, av Øresunddirekts 
verksamhet med syfte att komma med förslag till 
framtida modeller för finansiering och organise-
ring av verksamheterna. Verksamheterna strävade 
under dessa år efter att stärka samarbetet. De båda 
verksamheterna fick gemensamma finansiärer i 
Region Skåne och Nordiska ministerrådet, Region 
Skåne började 2008 medfinansiera Øresunddirekt 
Danmark och 2011 gick Nordiska ministerrådet in 
som medfinansiär av båda verksamheterna.

2007 tog den dansk-svenska politiska samar-
betsorganisationen Øresundskomiteen över värdska-
pet för Øresunddirekt Danmark, från Köpenhamns 
kommun, och man flyttade in i nya lokaler på 
Gammel Kongevej 1.

Region Hovedstaden och Region Skåne tog i 
maj 2010 gemensamt fram ett diskussionsunderlag 
kring hur Øresunddirekts verksamheter kunde orga-
niseras och finansieras i framtiden, med bakgrund i 
de två rapporterna. I diskussionsunderlaget konsta-
terades att, även om de är organisatoriskt åtskilda, 
så är verksamheterna beroende av varandra och med 

samarbete och gemensamma aktiviteter så kan en 
gemensam plattform skapas, samt att det gentemot 
kunderna är viktigt att verksamheterna agerar med 
gemensam front. I materialet konstaterades att 
finansieringen de senaste åren hade varit osäker och 
inte särskilt långsiktig.

Ett av förslagen var att samla verksamheterna un-
der en gemensam värdorganisation, Øresundskomi-
teen. Med förslaget hoppades man uppnå en samlad 
ledning och koordinering mellan verksamheterna 
samtidigt som den nationella jämvikten skulle 
behållas. Förslaget skickades även i en promemo-
ria till regeringarna, men realiserades aldrig. Eskil 
Mårtensson satt som Region Skånes representant i 
arbetsgruppen för Øresunddirekt i Sverige mellan 
2005-2015 och i Øresunddirekt Danmarks styr-
grupp mellan 2008-2015. Att det inte blev någon 
sammanslagning av verksamheterna menar han dels 
berodde på en allmän uppfattning då kring att den 
danska sidan gradvis skulle förlora sitt engagemang i 
Øresunddirekt om verksamheterna skulle slås ihop.

– Om danskarna hade varit mer engagerade så 
hade utgångspunkten varit en annan. Sedan är det 
inte särskilt lätt att skapa en juridisk organisation 
mellan Sverige och Danmark. Men det fanns en 
allmän uppfattning från den svenska sidan att de, 
om det hade blivit en sammanslagning, efterhand 
skulle hoppa av, säger han.

 Christer Olsson, tidigare på Arbetsförmedling-
en, var en som var emot förslaget och menar att 
utmaningen att nå en långsiktig finansiering på den 
danska sidan låg bakom hans inställning i frågan.

– Så vi förespråkade istället ett intimt samarbete, 
men med delad ekonomi, säger han.
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Claes Håkansson, tidigare på Øre-
sunddirekt i Köpenhamn. Idag senior-
rådgivare vid Nordiska rådet..
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2010 20202012 2014 2016 2018

Ett samarbetsavtal 
upprättas mellan 
Øresunddirekt SE 
och Øresunddirekt 
DK.

Formaliserad period

Aspektas 
analys med 
förslag till 
framtida 
finansiering 
och organ-
isering av
Øresunddi-
rekt släpps.

Erhvervsministeriet 
minskar sitt bidrag 
till Øresunddirekt 
DK från 2 miljoner 
DKK till 950 000 
DKK.

2010-2011. Möjligheten 
till en samman-
slagning av verksam-
heterna under Øre-
sundskomiteen utreds. 
Men oenighet gör att 
planerna faller.

Portalen www.
oresunddirekt-
business.com 
öppnar, med  
information 
anpassad till 
företag.

Nordiska minis-
terrådet börjar 
finansiera Øre-
sunddirekt SE.

Nordiska minis-
terrådet börjar 
finansiera Øresund-
direkt DK.

Skattestyrelsen 
börjar finansiera 
Øresunddirekt DK.

Verksamheten 
Öresunds-
vägledarna, 
som erbjuder 
företagshjälp, 
startar.

Informationskon-
toret flyttar till 
Hjälmaregatan 3.

Tjänsterna som 
samordnare och 
platsansvarig slås 
ihop. Sandra Forsén 
blir den första verk-
samhetsansvarige.

Näringslivspriset 
Øresunddirekt-
business Award 
instiftas.

Øresunddirekt-
business Award 
läggs ned.

Med anledning 
av Erhvervsfrem-
meloven lämnar 
Region Hovedsta-
den som finansiär 
av Øresunddirekt 
DK. Erhversminis-
teriet skjuter till 1 
miljon DKK i extra 
bidrag 2019.

2017-2018: Øresunddirekt SE driver 
projektet Øresunddirekt Pop-up för att 
sprida kunskap om Øresunddirekt ut till 
kommuner och myndigheter. Fram till 
2018 deltar Øresunddirekt i Interregpro-
jektet ESS: Cross border Science and 
society rörande gränshinder kopplade 
till ESS.

Øresunddirekt ökar 
närvaron i norra 
Öresundsregionen 
med seminarier 
och mer marknads-
föring. I februari 
2019 öppnas en 
pop-up filial i Hels-
ingborg.

FÖRKLARING TILL TIDSLINJEN
Tidslinjen beskriver viktiga 
händelser från Øresunddi-
rekts bildande 2000 fram tills 
idag. Fokus är framför allt på 
händelser som rör organisa-
tionsutveckling, finansiering 

och nya projekt. De tjockare 
linjerna innebär att händelsen 
har haft stor betydelse för 
både den svenska och den 
danska delen av verksam-
heten.
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Tjänsten som sek-
retariatsledare för 
Øresunddirekt DK 
tas bort.
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Dansk-svenska 
regeringsrapporten 
”Öresund - en region 
blir till” presenteras.

23 mars: Reger-
ingarna beslutar 
om inrättandet 
av en gemensam 
dansk-svensk 
informationstjänst 
och bidrar med 
34 miljoner DKK i 
finansiering mellan 
2000-2003. 

23 mars: Svens-
ka regeringen 
beslutar att 
stödja ett infor-
mationskontor i 
Malmö med 12,3 
miljoner SEK 
mellan 2000-
2003. Bakom lig-
ger en ansökan 
från Länsstyrel-
sen i Skåne och 
de samverkande 
myndigheterna.

Regeringen god-
känner fortsatt 
finansiering av 
Øresunddirekt 
SE, men trappar 
stegvis ned 
stödet under åren 
2004-2006.

Ansvaret för 
uppbyggandet av in-
formationstjänsten 
tilldelas den danska 
myndigheten Sta-
tens Information. 
Parterna är överens 
om att en jämn 
fördelning av per-
sonal från Sverige 
och Danmark ska 
eftersträvas.

Statlig period Vägen mot formalisering

Regeringen 
utser Läns-
styrelsen till 
samordning-
sansvarig för 
kontoret.

28 juni: nya 
kontoret på 
Storgatan 
3 i Malmö 
invigs.

Statens Information 
läggs ned och ägan-
det övergår i IT- och 
Telestyrelsen.

Danska och svenska staten, 
tillsammans med regionala 
aktörer från båda sidor, bidrar 
med 8 miljoner DKK om året till 
Øresund Network för marknads-
föring av Öresundsregionen.

Perioden med enbart 
statlig dansk-svensk 
finansiering avslutas 
2003. Finansieringen 
av Øresunddirekt DK 
tas över av danska 
staten via
Ehrvervsministeriet 
och Region Hoved-
staden.

Københavns 
Kommune blir ny 
värdorganisation för 
Øresunddirekt DK.

Svenska regerin-
gen avslutar sitt 
löpande stöd till 
Øresunddirekt SE 
efter 2006, men 
beviljar projekt-
bidrag för vissa 
år. Verksamheten 
finansieras nu helt 
av de samverkande 
myndigheterna.

Øresundskomiteen 
blir organisatorisk 
huvudman för 
Øresunddirekt DK. 
Flyttar till Gammel 
Kongevej 1.

Region Skåne 
börjar ge 
finansiellt 
bidrag till 
Øresunddirekt 
Danmark.

Øresunddi-
rekt SE tar 
fram en egen 
utvecklings-
plan för verk-
samheten.
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Beskæftigelses-
ministeriet ger 
finansiellt bidrag 
2008-2011.

Copenhagen 
Economics 
släpper 
rapport om 
Øresunddi-
rekt DK.

Øresunddirekt DK flyttar 
från Gammel Kongevej till 
Nørregade 7B.

Öresunds-
experterna 
startar med 
juridisk hjälp 
till företag 
online.

Greater 
Copenhagen 
Committee blir 
värdorganisa-
tion för Øre-
sunddirekt DK 
från 1 januari 
2016.
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FLERA KRISER HAR PÅVERKAT INTEGRATIONEN

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

DPendlingstalen och besökstalen på Øresunddirekts 
hemsida och på informationskontoret steg kraftigt 
från 2005 fram till 2009, men den efterföljande 
finanskrisen hade en tydligt avkylande effekt på 
integrationen i regionen. 2010 hade besöken på 
hemsidan minskat med två tredjedelar jämfört med 
2009 och antalet personer som besökte kontoret i 
Malmö eller hörde av sig med frågor på mejl eller 
telefon minskade också tydligt. Antalet pendlare 
minskade också efter toppnoteringen 2008.

Pendlartalen låg sedan på en jämn nivå under 
åren efter finanskrisen och fram till 2015 och 
användandet av informationstjänsten Øresunddirekt 
ökade inte igen på allvar förrän 2015, då införandet 
av id- och gränskontroller var en anledning till det 
ökade informationsbehovet. Från 2016 och fram 

till idag har 
användandet av 
Øresunddirekt 
stigit. Hem-
sidorna slog 
besöksrekord 
2019 med cirka 
940 000 besök 
och kontoret i 
Malmö möter också fler personer sedan man har 
ökat sina integrationsfrämjande insatser genom att 
besöka fler mässor, skolor och externa evenemang 
under de senaste åren. Informationsbehovet har 
också ökat under coronakrisen, som har inneburit 
en stängd dansk gräns med undantag för arbets-
pendlare.
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2013: Samarbetet formaliseras

Nytt samarbetsavtal
2013 undertecknades ett samarbetsavtal som 
definierar verksamheternas uppdrag och respektive 
ansvarsområden, där det poängterades att de fortsatt 
skulle vara organisatoriskt och finansiellt åtskilda, 
men att de delar ett gemensamt varumärke och bör 
ha en ett gemensamt förhållningssätt i driften och 
utvecklingen av verksamheten. Eftersom inriktning-
en mot målgrupper och uppdragsgivare är gemen-
sam så ska även marknadsföringen koordineras och 
tas fram gemensamt. På styrgruppsnivå ska verk-
samheterna samverka genom att ha gemensamma 
styrgruppsmöten en gång om året då den framtida 
driften och utvecklingen diskuteras. Utöver detta 
ska verksamheterna ha en regelbunden kontakt. 
Samarbetsavtalet undertecknades av ordförandena 
i styrgrupperna, Annelie Johansson (tillförordnad) 
för Øresunddirekt Malmö och Finn Lauritzen för 
Øresunddirekt i Köpenhamn, i november.

Magnus Schönning, Länsstyrelsens samordnare 
för Øresunddirekt i Malmö 2012-2014, menar att 
avtalet snarare formaliserade en samverkan som 
redan fanns. Han tror också att det kan ha hjälpt till 
att stärka banden mellan verksamheterna.

– Det innebar väl ingen jättestor förändring i 
sig utan det var väl snarare så att saker som redan 
pågick fick lite fastare former, om jag minns rätt. 
Jag tror inte att det innebar någon jättestor skillnad. 

Samarbetsavtalet satte snarare på pränt det sätt 
vi hade jobbat på. Men det hjälpte till att stärka 
banden mellan den svenska och danska delen. Vi 
reglerade det där på ett tydligare sätt, där vi gav den 
danska delen en tydligare plattform till de svenska 
mötena, och vice versa. Det formaliserade närvaron 
kan man säga, säger han.

Samma år, 2013, utformades en ny tjänst som 
verksamhetsansvarig för Øresunddirekt Sverige 
på heltid. Rollen innebar ett större strategiskt och 
kommunikativt ansvar jämfört med föregångarna 
och det innebar ansvar för kontakten med myndig-
heter och andra aktörer. Tidigare hade Länsstyrelsens 
samordnare jobbat ungefär 15-20 procent med 
Øresunddirekts verksamhet och fysiskt varit placerad 
på Länsstyrelsens kontor. Nu omformades den till en 
heltidstjänst med fysisk placering i Øresunddirekts 
lokaler. Främsta skälet var att skapa en verksamhets-
ansvarig som kunde agera mer strategiskt och för att 
göra arbetet smidigare jämfört med tidigare, menar 
Sandra Forsén, som tillträdde tjänsten 2014.

– Med den nya tjänsten ville man ha ett mer 
smidigt sätt att leda verksamheten på. Innan var det 
nog större krav på att beslut skulle förankras i styr-
gruppen innan de kunde tas, medan vi idag utgår 
från den riktning och de ramar som styrgruppen 
har satt åt oss. Förr tror jag att det var vanligare med 
detaljbeslut som behövde tas i konsensus, säger hon.

2014 lämnade Øresunddirekt i Malmö sina lokaler 
vid Stortorget och flyttade till en ny plats på Hjälma-
rekajen, vid Anna Lindhs plats, som i takt med tillväx-

ten av högskolan hade kommit att bli en del av stråket 
mellan Västra hamnen och centralstationen.

Øresunddirekts verksamheter har ända sedan star-
ten varit lokaliserade i Malmö-Köpenhamnsområdet, 
men har sedan 2019 utökat marknadsföringen mot 
Helsingborg-Helsingør. Den svenska delen av Øre-
sunddirekt har efter en analys gjord av Øresundsinsti-
tuttet startat en pop-up filial i Helsingborg, i samar-
bete med Arbetsmarknadsförvaltningen. Personal från 
kontoret i Malmö bemannar då Helsingborgskonto-
ret för att informera om regler för att arbeta, bo och 
verka i Danmark. Satsningen förlängdes över 2020.

Satsning mot företagen
En gemensam och konkret satsning, från verksam-
heterna i Köpenhamn och Malmö, mot företagen 
inleddes också i början på 2010-talet. Flera inter-
vjupersoner framhåller att syftet redan från början 
var att verksamheten skulle rikta sig mot både 
privatpersoner och företag men att företagsdelen av 
verksamheten av någon anledning inte ”fick fäste” 
i början. 2010 lanserade Øresunddirekt webbpor-
talen Øresunddirektbusiness, med information till 
företag kring vad de ska tänka på när de etablerar 
sig, marknadsför sig eller ska börja sälja produkter 
över sundet. 2012 instiftades Öresundsvägledarna 
som är en företagsservice ledd av Øresunddirekt i 
samarbete med Københavns Erhvervshus, Nyföreta-
garCentrum Øresund samt Skatteverket och Försäk-
ringskassan på Øresunddirekt i Malmö, och 2017 
instiftades Øresundsexperterna, en tjänst som svarar 
på frågor online från små och medelstora företag.

En annan gemensam satsning mot näringslivet var 
priset Øresunddirektbusiness Award som delades ut 
för första gången 2014 och som fortsatte att delas ut 
under tre år. Prissumman var mellan 50 000-100 000 
danska kronor och gick till ett litet eller medelstort 
företag som hade sett en affärsmöjlighet på andra si-
dan sundet. Summan betalades ut av Øresunddirekt, 
men 2016 lades priset ned på grund av resursbrist. 

Osäkerhet om finansiering i Danmark
Från och med 1 januari 2016 tog Greater Copen-
hagen Committee över värdskapet för Øresund-
direkt Danmark, sedan de ombildats från den 
tidigare politiska samarbetsorganisationen Øre-
sundskomiteen. Øresunddirekts redaktion fortsatte 
därmed att ligga på Nørregade 7B i Köpenhamn.

Finansieringen av den danska verksamheten 
upplevdes som osäker under perioder under 10-talet 
och beskrivs i flera intervjuer som en utmaning. 
Några menar att finansieringsproblemet aktua-
liserades när den statliga finansieringsperioden 

upphörde, medan andra menar att diskussionen har 
varit aktuell de senaste fem-sju åren. Fram till 2009 
låg Øresunddirekt Danmarks budget på över fem 
miljoner danska kronor per år. Region Hovedstaden 
och Erhvervsministeriet har historiskt sett varit de 
största finansiärerna av Øresunddirekt i Köpen-
hamn, men efter 2010 trappade de gradvis ned sitt 
stöd. 2012 gick Skattestyrelsen in som ny finansiär 
och har gett bidrag sedan dess.

Under 2010-talet har stödet gradvis minskat och 
inneburit en minskad bemanning på webbredak-
tionen. 2010 fanns fem anställda och en chef på 
redaktionen i Köpenhamn jämfört med cirka 2,5 
heltidstjänster och en studentmedarbetare 2019. När 
sekretariatsledaren för verksamheten i Köpenhamn, 
Thomas Steffensen, slutade 2018 drogs tjänsten in 
och en mindre strategisk tjänst skapades 2019.

Avsaknaden av långsiktig finansiering gör det 
svårt att sätta igång större utvecklingsprojekt och 
bemanningen har stadigt minskat de senaste åren, 
förklarar Vita Thomsen, Øresunddirekt i Köpen-
hamns sektionsledare sedan 2019.

– Det vore fördelaktigt om det fanns en långsik-
tig finansiering. Då hade man kunnat göra större 
justeringar i verksamheten istället för att jobba i 
mindre projekt, säger hon.

1 januari 2019 trädde den nya Erhvervsfrem-
meloven i kraft i Danmark vilket innebar att 
Region Hovedstaden, som sedan 2004 hade varit 
den största finansiären av den danska verksam-
heten, tvingades upphöra med sitt stöd. Syftet 
med den nya lagen är att förenkla och effektivisera 
det näringslivsfrämjande arbetet i Danmark och 
det tidigare utbudsorienterade systemet ersattes 
av ett efterfrågestyrt stödsystem. Med Erhvervs-
fremmeloven får regionerna i fortsättningen delta 
i partnerskap och medverka till utformningen och 
planerandet av gränsöverskridande samarbetsavtal 
där det ingår arbete med näringsliv, men de får inte 
längre ingå självständiga sådana avtal eller finan-
siera dem. Eftersom Øresunddirekt tolkats som en 
organisation som främjar företagande i Danmark, 
enligt lagens mening, så drog Region Hovedstaden 
in bidraget för 2019. Erhvervsministeriet till-
sköt Greater Copenhagen Committee 6 miljoner 
danska kronor i anslag varav 1 miljon tilldelades 
Øresunddirekt Danmark under 2019 för att täcka 
upp för inkomstbortfallet. Förändringen har lett 
till att Øresunddirekt i Köpenhamn måste söka nya 
vägar för att säkra finansieringen för kommande år. 
Från och med 2020 har Øresunddirekt Danmark 
beviljats bidrag från Erhvervsfremmebestyrelsen för 
en tvåårsperiod.
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Om rapporten

Intervjulista

Detta är den andra av två analyser om Øresunddi-
rekt, utförda av Øresundsinstituttet på uppdrag av 
Øresunddirekt. Analyserna ges ut under 2020 och 
görs med anledning av att Øresunddirekt fyller 20 
år. Fokus är på att beskriva Øresunddirekts histo-
rik, milstolpar samt utvecklingsmöjligheter framåt. 

I denna del II av rapporterna beskrivs hur 
Øresunddirekt är organiserat idag. Intervjusvaren 
ligger även till grund för en SWOT-analys, som där 
utpekade styrkor, svagheter, möjligheter och hot för 
organisationen gås igenom, och som sedan mynnar 
ut i en framtidsdiskussion kring möjliga utveck-
lingsalternativ. Även del I som skildrar det historiska 
förloppet vid Øresunddirekts bildande och milstol-
par i utvecklingen har inkluderats i rapporten.

Genom djupintervjuer, research, rapporter och 
myndighetsbeslut samt interna dokument, PM och 

utredningar från Øresunddirekt, beskrivs Øresund-
direkt utifrån ett nutids- och dåtidsperspektiv, sett 
ur organisatorisk vinkel och sett till verksamheten, 
nyttan av Øresunddirekt före pendlare och företaga-
re i regionen analyseras, samt beskrivs verksamheten 
ur ett omvärldsperspektiv och sett till utvecklingen i 
Öresundsregionen.

Analyserna bygger på 35 intervjuer, varav mer-
parten har gjorts med personer som arbetar direkt 
med eller i nära kontakt med Øresunddirekt, som 
sitter på en beslutsfattande position på någon av 
myndigheterna som finansierar verksamheten eller 
personer som tidigare har arbetat med Øresunddi-
rekt. Intervjuer har även gjorts med tre pendlare och 
fyra företagare samt med fyra företrädare för de an-
dra gränsregionala informationstjänsterna i Norden.

Rapporterna är skrivna på svenska och danska.
• Anders Nilsson, operativ chef ESS Group, telefoninter-

vju, 2020-02-27.
• Anette Hallstrøm, ejer af Hallkom, telefonintervju, 

2020-04-01.
• Ann Wennberg, teamledare på GFK, telefonintervju, 

2020-12-02.
• Anna Sophie Liebst, Project Manager i Info Norden, 

intervju på plats, 2020-01-13.
• Anne Wirén-Larsson, tid. samordnare Skatteverket, 

intervju på plats, 2019-11-18.
• Annika Pegelow, regionchef Arbetsförmedlingen, 

mejlintervju, 2020-03-23.
• Bente Bill, underdirektør i Skattestyrelsen, 2020-04-02.
• Carin Peters, utvecklingsstrateg Region Skåne, intervju 

på plats, 2020-01-09.
• Christer Olsson, tid. samordnare Arbetsförmedlingen, 

telefonintervju, 2019-12-12.
• Christine Rønne Hansen, telefonintervju, 2020-04-02.
• Claes Håkansson, tid. senior rådgivare Nordiska minis-

terrådet och teamledare för Gränshinderrådet, intervju-
er på plats och telefon, 2019-11-21 och 2020-04-30.

• Eskil Mårtensson, utvecklingsstrateg Region Skåne, 
telefonintervju, 2020-01-07.

• Ingalill Thorsell, ägare Drakamöllan, telefonintervju, 
2020-02-18.

• Jakob Rasborg, tid. sekretariatsledare Øresunddirekt 
Danmark, intervju på plats, 2019-12-02.

• Jeannette Almfort, Funktionsleder i Skattestyrelsen, 
telefonintervju och mejlintervju, 2020-01-10 och 2020-
04-02.

• Joakim Axelsson, verksamhetsområdeschef Försäk-
ringskassan, intervju på plats, 2019-12-19.

• Johanna Tregert, sektionschef Skatteverket, intervju 
på plats, 2019-12-19.

• Jon Stråth, enhetschef Arbetsförmedlingen, telefonin-
tervju, 2020-04-27.

• Kjersti Galmaark, intervju på plats, 2020-03-04.
• Magnus Schönning, tid. samordnare Øresunddirekt 

Sverige, telefonintervju, 2019-12-04.
• Malin Dahl, tf. verksamhetsansvarig Øresunddirekt 

Sverige, intervju på plats, 2019-12-13.
• Malin Malmström, enhetschef Skatteverket, mejlinter-

vju, 2020-03-20.
• Maria Korner Westin, enhetschef Region Skåne, inter-

vju på plats, 2020-01-09.
• Marita Kongshammer, intervju på plats, 2020-03-04.
• Ninni Benediktsson, sektionschef EURES, Arbetsför-

medlingen, intervju på plats, 2019-12-19.
• Peter Cavala, samhällsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen 

Skåne, intervju på plats, 2019-12-19.
• Peter Hansen, leder i Regionskontor og Infocenter i Regi-

on Sønderjylland-Schleswig, telefonintervju, 2019-11-20.
• Riitta Leinonen, Koordinator i Nordkalottens Gräns-

tjänst, telefonintervju, 2019-12-13.
• Roger Mörtvik, statssekreterare till Sveriges arbets-

marknadsminister, tel. intervju, 2020-06-16
• Sandra Forsén, tid. verksamhetsansvarig Øresunddi-

rekt Sverige, intervjuer på plats och telefon, 2019-11-
08 och 2020-03-26.

• Simon Bordal Hansen, tid. direktör Statens Informa-
tion, tel. intervju, 2019-12-06.

• Tue David Bak, Managing Director Greater Copenhagen 
Comittee, tel. intervju, 2020-06-09.

• Trond Erik Grundt, Daglig leder i Grensetjänsten Nor-
ge-Sverige, tel. intervju, 2019-12-09.

• Vita Thomsen, sektionsledare Øresunddirekt Danmark, 
intervjuer på plats och telefon, 2019-11-06 och 2020-
03-17.

• Ylva Hansson, webbkonsulent Øresunddirekt Danmark, 
intervju på plats, 2019-12-11.

• Åke Törringer, tid. samordnare Øresunddirekt Sverige, 
intervju på plats, 2019-12-03.
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