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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
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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 

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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og mere hen imod at være en digital organisation. 
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. 
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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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her konstellation er unik, siger Ninni Benediktsson, 
sektionschef Eures i Arbetsförmedlingen. 

Unikt dansk-svensk samarbejde 
Det unikke dansk-svenske samarbejde i Øresunddi-
rekt er en styrke, ifølge flere af interviewpersonerne, 
fordi informationen, som er resultat af samarbejdet, 
besvarer spørgsmål, som vedrører begge landes 
forhold, som selvsagt er relevant for privatpersoner 
og virksomheder som har eller ønsker et virke over 
sundet. Hvis en virksomhed fx henvender sig til 
skattemyndighederne i Danmark, kan de ikke svare 
på skatteforhold i Sverige og vice versa. 

Øresunddirekt er den eneste grænsetjeneste, 
som samler og formidler myndighedsinformation 
mellem netop Danmark og Sverige. Der findes 
dermed ikke nogen direkte konkurrenter. Infor-
mationskontoret i Malmø og webredaktionen i 
København har forskellige opgaver, men formålet 
er det samme, og derfor samarbejder de om at 
finde ud af, hvilke behov der findes, og hvad der 
efterspørges for derefter at indsamle de relevante 
informationer. Både Øresunddirekt Sverige og 
Øresunddirekt Danmark bruger så denne samme 
information til at vejlede i informationscentret og 
i artikler på hjemmesiderne.

– Vi er en unik organisation i regionen. Der er 
ikke andre som tilbyder grænseregionalt tilpasset 
myndighedsinformation til personer og virksomhe-
der, forklarer Sandra Forsén, tidl. verksamhetsansva-
rig i Øresunddirekt Sverige.

Flere interviewpersoner fremholder også, at der 
er et godt samarbejde mellem Øresunddirekt Dan-
mark og Øresunddirekt Sverige. 

Stort kundefokus
Øresunddirekts store kundefokus er ifølge flere in-
terviewpersoner en styrke, fordi de dermed konstant 
sørger for at være opdaterede på behov og efter-
spørgsel og på at hjælpe på bedst mulig vis.

Øresunddirekt har et stort fokus på deres 
kunder, og det er også grundlaget for, at de ek-
sisterer, mener flere af interviewpersonerne. Der 
viste sig for 20 år siden at være et behov for en 
informationstjeneste, som kunne samle myndig-
hedsinformationer fra begge lande – og det behov 
består stadig. Øresunddirekt er desuden en af få 
samarbejdsorganisationer, som har direkte kontakt 
med de pendlere og arbejdsgivere, som udgør den 
konkrete integration over Øresund. Informa-
tionscentret i Malmø understøtter kundefokusset, 

da det muliggør en mere nær kontakt til kunderne. 
Mange benytter sig også af den fysiske rådgivning. 
I informationscentrets første halvår besøgte næsten 
3.000 kontoret for at få hjælp og rådgivning. I de 
efterfølgende år fra 2001-2005 lå de årlige besøgs-
tal mellem 5.000-6.000 besøgende, hvorefter det 
steg markant i perioden 2006-2009, hvor mellem 
9.500-15.000 besøgte Øresunddirekt. Siden da 
er antal årlige besøg på kontoret faldet til at ligge 
omkring de 4.000 besøgende. En forklaring som 
interviewpersonerne fremhæver, er at Øresunddirekt 
istedet for flere henvendelser via mail. Den digitale 
information har også kunderne i fokus, da den er 
tilrettelagt målgruppen, som har et virke over Øre-
sund og opdateres hele tiden efter regelændringer og 
informationsbehov som opstår.

– At informationscentret er vokset frem organisk 
efter kundebehov, både hos arbejdsgivere og arbejds-
søgende, uddannelseskoordinatorer og uddannelse-
sinteresserede, er en styrke fordi dem, der søger et 
arbejde på den anden side, ved hvad de giver sig ind 
i og ved, hvad de kan forvente sig. På samme måde 
ved arbejdsgiverne, hvad de kan forvente sig når man 
rekrutterer fra den danske eller svenske side. Der er 
en tryghed i det og Øresunddirekt har fungeret som 
et smøremiddel i regionen, siger Christer Olsson, 
tidl. samordnare i Arbetsförmedlingen.
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er samlet på ét sted, og informationen er sat i et Øre-
sundsperspektiv. Ofte er myndigheder placeret fysisk 
hver for sig, men i Øresunddirekt Sverige sidder 
medarbejdere fra de respektive myndigheder samlet 
på informationscentrets kontor. Medarbejderene er 
desuden specialiseret i respektive myndigheds forhold 
i Sverige såvel som Danmark således at de kan give 
information rettet mod personer og virksomheder, 
som har et virke over Øresund. De hjælper også kun-
derne med at kontakte den rette myndighed, hvor de 
kan få videre hjælp.

Øresunddirekt Danmark sørger samtidigt for at 
samle informationen på ét sted digitalt, hvortil både 
danske og svenske myndigheder hjælper med at sikre, 
at den digitale information er korrekt.

– Den store styrke er kompetencerne, som er 
samlet her. Når man kommer her, kan man få svar 
på alt. Og jeg tror, at når en person tager kontakt 
for at få hjælp så vil man jo gerne have hjælp med 
alt. Du behøver ikke at ringe til 4-5 forskellige myn-
digheder for at få svar, fortæller Joakim Axelsson, 
verksamhetsområdechef i Försäkringskassan.

Veletableret samarbejde mellem de  
sam virkende myndigheder og Nordisk Mi-
nisterråd
Et veletableret og godt myndighedssamarbejde er 
en styrke, da Øresunddirekts information beror 
på information fra flere myndigheder. Desu-
den arbejder Øresunddirekt for at løse grænse-
hindringer, hvortil et samarbejde med Nordisk 
Ministerråd også er en styrke. Det mener flere 
interviewpersoner. Kontakten med myndighederne 
i Danmark fungerer fint, selvom der ikke sidder 
repræsentanter fra myndighederne på det danske 
kontor på samme måde som i Sverige, fremholder 
interviewpersoner.

Sagsbehandlere fra de svenske myndigheder be-
mander kontoret i Malmø ud fra et rullende skema. 
De arbejder deltid på kontoret og medarbejderne 
fra Skatteverket bliver kollegaer med medarbejderne 
fra Arbetsförmedlingen og Försäkringskassan, och 
vice versa. Den øvrige arbejdstid lægges på myn-
dighedens eget kontor og dermed sker der også en 
naturlig vidensdeling mellem de forskellige sagsbe-
handlere på Øresunddirekt.

– Det enormt gode fælles myndighedssamarbejde 
er en styrke. At myndighederne samarbejder så godt 
og har gjort det i lang tid. Man har nået at bygge 
det op, og også at lære hinanden at kende i løbet af 
denne tid. Det er sjældent, at det sker. Det er klart, 
at der er andre lignende samarbejder, men denne 

I de gennemførte interviews løftes flere styrker i 
Øresunddirekts organisation og arbejde frem. De 
har blandt andet mange forskellige kompetencer, 
som også bunder i det gode myndighedssam
arbejde, som kommer af den daglige kontakt 
på informationskontoret i Malmø. Samarbejdet 
mellem Sverige og Danmark er desuden unikt, og 
kundefokusset, netværket og et velforankret var
emærke er også blandt styrkerne. Det fremgår af 
interviewene til denne analyse. 

Følgende omtales af interviewpersonerne 
som Øresunddirekts styrker:

• Brede kompetencer gennem samvirkende 
 myndigheder i Danmark og Sverige

• Veletableret samarbejde mellem de samvirken-
de myndigheder og Nordisk Ministerråd

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

Øresundskredse

Brede kompetencer gennem samvirkende 
myndigheder i Danmark og Sverige
Det fremgår af interviewene, at Øresunddirekt 
besidder en stor bredde i kompetencer, og dét at 
kompetencebredden samt informationen er samlet på 
ét sted i Øresunddirekt er en styrke. Øresunddirekt 
består nemlig af flere samvirkende myndigheder, som 
tilsammen udgør en stor vidde i kompetencerne. 
Styrken er, at det gør det lettere for målgruppen at få 
den relevante og nødvendige information, når denne 
bredde i kompetencer er samlet ét sted. Hvis en pri-
vatperson fx flytter over sundet, behøver denne ikke 
lægge vejen forbi flere forskellige myndigheder, men 
kan i stedet møde op på informationscentret i Malmø 
eller besøge Øresunddirekts hjemmeside for at finde 
information.

Øresunddirekt Danmarks kontor er placeret hos 
Greater Copenhagen Committees sekretariat, hvilket 
kan give et indblik i den politiske dagsorden og give 
mulighed for at synliggøre organisationens relevans. 

På informationskontoret i Malmø sidder med-
arbejdere fra Skatteverket, som kan vejlede om 
skatteforhold, Arbetsförmedlingen, som kan rådgive 
om arbejdsforhold samt Försäkringskassan om 
socialsikring. Fællesnævneren er, at kompetencerne 

Styrker
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• Sårbar organisationsstruktur i Øresunddirekt 
 Sverige – ikke en selvstændig organisation 

Sårbar organisation som kan påvirkes af 
myndighedsomstruktureringer og lovænd-
ringer
I interviewene fremgår det, at Øresunddirekt er 
en sårbar organisation, og det er en svaghed. Det 
skyldes blandt andet enhedschefer i de forskellige 
samvirkende myndigheders prioritering af Øre-
sunddirekt, store organisationsændringer internt i 
de respektive myndigheder, samt at lovændringer 
på området i Danmark og Sverige kan få signifi-
kante konsekvenser for økonomien såvel som hele 
organisationen.

Øresunddirekt har på begge sider af Øresund en 
styregruppe. Styregrupperne består af de respek-
tive myndigheder og finansierer. I Øresunddirekt 
Sverige er det repræsentanter fra Länsstyrelsen, Ar-
betsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, 
Nordisk Ministerråd, Region Skåne samt Øresund-
direkt Danmark. I Øresunddirekt Danmark består 

Øresunddirekt er en sårbar organisation, mener 
flere interviewpersoner, som blandt andet 
efterlyser en mere langsigtet finansiering af den 
danske virksomhed. At organisationen er opdelt i 
to virksomheder på hver sin side af Øresund, kan 
desuden vanskeliggøre både udviklingsarbejdet i 
Øresunddirekt og rådgivningen til målgrupperne.  

Følgende omtales af interviewpersonerne 
som Øresunddirekts svagheder:

• Sårbar organisation som kan påvirkes af myn-
dighedsomstruktureringer og lovændringer

• Adskilte virksomheder og organiseringer i 
Danmark og Sverige

• Myndighedsforvaltende, ej proaktive i 
 udviklingsarbejdet af information

• Manglende langsigtet finansiering af 
 Øresunddirekt Danmark

• Svagare interesse for Øresunddirekt i   
Danmark end i Sverige

Svagheder
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styregruppen af repræsentanter fra Erhvervsminis-
teriet, Skattestyrelsen, Nordisk Ministerråd, Regi-
on Skåne, Greater Copenhagen Committee samt 
Øresunddirekt Sverige. De fleste af repræsentan-
terne er chefer fra relevante enheder i de respektive 
myndigheder, men det er ikke ledere på de højeste 
regionale niveauer. Nogle af interviewpersonerne 
udtrykker, at det er en udfordring, når nye chefer 
på højeste niveau inden for de respektive virksom-
heder kommer til. Der er en risiko for at de stiller  
spørgsmålstegn til Øresunddirekt, og til hvorfor 
de skal bruge tid og ressourcer på organisationen. 
Det indebærer, ifølge interviewpersonerne, at der 
ofte skal opbygges en forståelse for Øresunddirekts 
virksomhed for ikke at blive nedprioriteret.

I Arbetsförmedlingen forventes en reformering at 
træde i kraft i 2022, som kan betyde en forandring 
af aktiviteten i Øresunddirekt. Dette har skabt en 
uro og bekymring i Øresunddirekt for, at Arbetsför-
medlingens rolle i Øresunddirekt Sverige kan blive 
påvirket negativt. I Danmark har Erhvervsfremme-
loven 2019, som blev lavet for at øge effektiviteten 
i det erhvervsfremmende arbejde i Danmark, dog 
også betydet, at danske regioner ikke må drive 
grænseregionalt og internationalt samarbejde, når 
det handler om erhvervsfremme og turisme. Det har 
resulteret i, at Region Hovedstaden er stoppet med 
at finansiere Øresunddirekt Danmark.

– Når vi befinder os i en politisk ustabil verden, 
og vi er så små, så bliver vi meget påvirket af forand-
ringer, og det liver ustabilt, siger Joakim Axelsson, 
verksamhetsområdechef i Försäkringskassan.

Adskilte virksomheder og organiseringer i 
Danmark og Sverige
Ifølge nogle af interviewpersonerne, kan det være en 
svaghed, at der er en skævvridning af kompetencer, som 
er koblet til henholdsvis kontoret i Sverige og kontoret i 
Danmark på baggrund af de forskellige opgaver.

Øresunddirekt er to forskellige organisationer, 
som deler et fælles varemærke og en grundlæggende 
informationsopgave. De er organiseret forskelligt, 
er placeret hver for sig i Malmø og København, har 
forskellige driftsopgaver og forskellige budgetter. 
De er organiseret, så de IT-mæssige og redaktionelle 
kompetencer er placeret i København og Øresund-
direkt Danmark, mens myndighedsekspertisen er 
placeret i Malmø og Øresunddirekt Sverige. Det 
betyder, at det kun er muligt at få personlig hjælp i 
Sverige og ikke i Danmark. Eftersom størstedelen af 
pendlerne, som er en stor målgruppe hos Øresund-
direkt, tager turen fra Skåne til Østdanmark dagligt 
og ikke modsatte vej, fremhæver nogle af inter-
viwpersonerne, at det tilsvarende bør være muligt at 
få personlig hjælp af danske myndigheder placeret i 
Sverige, mens de svenske myndigheder burde sidde 
i Danmark.

– Øresunddirekt er organiseret lidt forskelligt 
i Danmark og Sverige. Webredaktionen sidder i 
Danmark og øvrige i Sverige. Der er brug for mere 
samarbejde med den danske side, fortæller Johanna 
Tregert, sektionschef i Skatteverket i Sverige.

Myndighedsforvaltende, ej proaktive i ud-
viklingsarbejdet af information
Ifølge nogle interviewpersoner mangler der mere 
proaktivitet fra Øresunddirekt. De mener, at en 
mangel på dette er en svaghed, fordi Øresunddirekt 
ikke udvikler organisationen, hvilket kan betyde, at 
de bliver overflødige og samtidigt får svært ved at 
skaffe finansiering.

Øresunddirekt sørger for myndighedsinforma-
tion via det redaktionelle arbejde med artikler til 
hjemmesiderne samt borgerbetjeningen og flere 
opsøgende aktiviteter på messer og skoler osv.  i 
Malmø. Deres store netværk og kontakt til forvalt-
ningerne giver et grundlag for, at informationerne 
er opdaterede og korrekte. Flere interviewpersoner 

Bredt netværk med andre regionale aktører
Det brede netværk, som Øresunddirekt har, er en 
styrke, mener flere af interviewpersonerne, fordi 
Øresunddirekt kan dele erfaringer og viden med 
samarbejdspartnere og andre relevante aktører 
og dermed øge deres videnbank og information. 
Desuden er det en styrke for kenskabet til Øresund-
direkt, som de kan udbrede via de andre aktører.

Crossborder Øresund, Eures, Grænsehindrings-
rådet i Nordisk Ministerråd og andre grænsetjenester 
er blot få af mange samarbejdspartnere til Øresund-
direkt. Organisationen har et stort netværk og en 
bred vifte af samarbejdspartnere. Sammen med dem 
forsøger Øresunddirekt både at løse grænsehindringer, 
og arbejder proaktivt med at arrangere netværksmøder 
og events med relevans for personer og virksomheder, 
som har eller ønsker et virke over Øresund.

– Godt samarbejde med andre grænsetjenester, 
Nordisk Ministerråds grænsehindringsarbejde og andre 
grænsehindringsforum i Norden og nationalt. Det er 
sådan noget som giver merværdi, siger Magnus Schön-
ning, tidl. samordnare i Øresunddirekt Sverige.

Det Nordiske ministerråd roser grænsetjenes-
terne for at hurtigt levere information om nye 
grænsehindringer til ministrene, blandt andet under 
coronapandemien. 

Velkendt varemærke inden for etablerede 
Øresundskredse
Øresunddirekt har igennem de sidste 20 år opbygget 
et varemærke, som ifølge nogle af interviewpersonerne 
er forankret og velkendt hos både privatpersoner og 
virksomheder, men også hos myndigheder, samar-
bejdspartnere og andre relevante aktører. Øresunddi-
rekt har ifølge dem arbejdet på at skabe et varemærke, 
som rummer forventning og tillid – forventningen 
om korrekt myndighedsinformation i en Øresund-
kontekst. Men varemærket er primært velkendt i 
netop disse etablerede Øresundskredse med pendlere, 
Øresundsvirksomheder og myndigheder. Organi-
sationen sørger da også for eksponering i relevante 
Facebookgrupper, på forskellige jobformidlingssider 
og deltager på jobmesser for at udbrede kendskabet 
til dem. Siden 2013 er antallet af besøg på oresunddi-
rekt.com også steget for hvert år fra 264.000 besøg i 
2013 til ca. 942.000 besøg i 2019. Samme udvikling 
har oresunddirektbusiness.com været igennem med 
12.800 besøgende i 2013 og lige under 42.000 i 2019.

– Det er et stærkt brand og organisationen er en 
stærkt forankret service hos borgere og virksomhe-
der. Det er også stor tillid til servicen fra borgere og 
virksomheder, siger Claes Håkansson, tidl. seniorrådgi-
ver i Nordisk Ministerråd.
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medarbejdere. Udover at hjælpe privatpersoner og 
virksomheder med daglige Øresundsspørgsmål, 
hjælper Øresunddirekt også med information i 
situationer, hvor politiske beslutninger kan betyde 
meget for dem, som har et virke over Øresund. Fx 
under coronapandemien og ved indførelsen af græn-
se- og ID-kontrollen.

– Ønsket er, at mange skal pendle, og overgang-
en mellem Danmark og Sverige forbliver åben, 
for det modsatte vil være en trussel for integratio-
nen. Men der er rigtig mange ting, der peger den 
anden vej. Vi samarbejder mere, og der er flere, der 
pendler. Jeg ser muligheden i, at der er mange, der 
har behov for vores hjælp, fortæller Ylva Hansson, 
webkonsulent i Øresunddirekt Danmark

Den dansk-svenske grænseregion er i  
konstant forandring
Flere af interviewpersonerne ser Øresundsregionen 
som ekspansiv og mener, at det er en mulighed for 
Øresunddirekt. En mulighed for at informere, fordi 
behovet for information består, men også mulig-
heden for at starte projekter og initiativer, der kan 
understøtte målsætningen om en metropol.

Det blev nævnt tidligere, at Øresundsregionen er 
en region i vækst med spændende virksomheder og 
større behov for arbejdskraft. I interviewene bliver der 
nævnt flere eksempler på initiativer, som arbejder for at 
forbedre mobiliteten over Øresund. Et af initiativerne 
er projektet International Citizen Hub, som Lund by i 
samarbejde med Malmø by og Region Skåne har sat i 
værk for at hjælpe og tiltrække internationale talenter, 
og et andet initiativ er et tidligere interreg-projekt ESS 
& Max IV: Cross Border Science och Society gælden-
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Mulighederne er mange for Øresunddirekt. 
Øresundsregionen er en region i vækst, hvor 
der er en regional politisk vilje til at øge 
integrationen, og hvor behovet for informa
tion findes. Desuden er der muligheder for 
at udvikle organisationens markedsføring og 
samarbejder. Det mener interviewpersonerne 
når de kigger fremad og ser på eksterne om
stændigheder, som kan påvirke Øresunddirekt i 
en positiv retning.

 
Følgende omtales af interviewpersonerne 
som Øresunddirekts muligheder:

• Vedvarende informationsbehov som stiger   
over tid

• Den dansk-svenske grænseregion er i  
konstant forandring

• Uprøvede markedsføringsstrategier
• Udvikling af samarbejdet med andre aktører
• Behovet for myndighedssamarbejder
• Politisk vilje til at øge integrationen 

Vedvarende informationsbehov som stiger 
over tid
Der vil fortsat være behov for information, og det 
er en god mulighed for Øresunddirekt og berettiger 
deres eksistens. Det fremgår i flere af interviewene. 
Dertil bliver det nævnt, at der sker mange ting i 
samfundet, som gør, at spørgsmålene, organisa-
tionen modtager, også bliver mere komplicerede, 
hvilket også understøtter Øresunddirekts eksistens. 
Netop i forhold til Øresunddirekts berettigelse og 
relevans bliver der sagt, at hvis Øresunddirekt en 
dag skulle stoppe med at eksistere, så ville spørgs-
målene og behovet for information begynde at 
dukke op andre steder. Der bliver også foreslået den 
mulighed, at Øresunddirekt kan være på forkant 
ved at kigge på mønstre i den information, som 
deres målgrupper efterspørger, og på den måde kan 
de forstå, hvordan regionen vil udvikle sig før alle 
andre. Denne viden kan anvendes på en strategisk 
måde til at udvikle organisationen yderligere.

Øresundsregionen er en region med mange 
muligheder. Med en integreret region er der flere 
muligheder for arbejdssøgende at finde job og 
ligeledes for arbejdsgiverne at finde kompetente 

Muligheder
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forvaltende. De vurderer, at organisationen skal 
passe på med blot at administrere information og 
ikke arbejde proaktivt med at informere og samti-
digt udnytte det brede netværk til andet end kun at 
skabe information. Der savnes tiltag, som indebærer 
andet end blot forvaltning af myndighedsinforma-
tion, mener nogle interviewpersoner.

– En svaghed er, hvis det går over til at blive en 
administrativ enhed, at man bare administrerer 
information og ikke arbejder proaktivt med at 
informere. Det er vigtigt at holde fast i udviklingen 
af arbejdet og ikke blive stillestående, siger Christer 
Olsson, tidligere samordnare i Arbetsförmedlingen.

Manglende langsigtet finansiering af  
Øresunddirekt Danmark
En manglende langsigtet finansieringsmodel i 
Øresunddirekt Danmark er ifølge flere af inter-
viewpersonerne en svaghed, da det skaber uro og 
usikkerhed.

Øresunddirekt Danmark finansieres i dag af 
Erhvervsministeriet, Erhvervsfremmebestyrelsen, 
Region Skåne, Nordisk Ministerråd og Skattestyrelsen. 
Skattestyrelsen bevilliger støtte for et år ad gangen. 
Erhvervsfremmebestyrelsen har bevilliget et mid-
lertidigt projektbidrag for 2020-2021. Tidligere var 
Erhvervsministeriet og Region Hovedstaden hovedfi-
nansiererne, mens både Region Skåne og Beskæftigel-
sesministeriet også har lagt penge i organisationen. Fra 
2010 begyndte både Erhvervsministeriet og Region 
Hovedstaden at nedtrappe støtten, men i henholdsvis 
2011 og 2012 begyndte Nordisk Ministerråd og Skat-
testyrelsen at give tilskud til Øresunddirekt Danmark. 

– De har jo en kæmpe svaghed i Øresunddirekt 
Danmark ved den konstante mangel på finansiering. 
Der er ikke rigtigt nogen, der går til biddet, selvom der 
er blevet lagt et stort arbejde i at prøve at finde flere, 
der vil være medfinansierende på det. Det har jo ikke 
givet gevinst. Og det gør også, at udviklingen bliver sat 
i stå. De gør alt, hvad de kan og gør det rigtigt godt, 
men det er bare et svært vilkår at arbejde under – at 
man aldrig ved, om der er penge nok, siger Jeannette 
Almfort, funktionsleder i Udland 8 i Skattestyrelsen. 

Svagere interesse for Øresunddirekt i  
Danmark end i Sverige
I interviewene er der en fornemmelse af, at der 
eksisterer en mindre interesse og engagement i 
Øresunddirekt fra dansk side end fra svensk side, 

og det er årsagen til den usikre økonomi i Øresund-
direkt Danmark. Det beror, mener nogle, på at 
København er større og er en hovedstad, som ikke 
på samme måde behøver Skåne, som Skåne behøver 
København. Nogle mener også, at det skyldes et 
afsavn af visioner og udnyttelsen af at have et godt 
og bredt netværk.

Øresunddirekt Danmark har udfordringer med 
at sikre stabil økonomi, hvilket skaber en usikker-
hed på både dansk og svensk side. Efter at Region 
Hovedstaden ikke længere må støtte grænseregionalt 
erhvervsfremme som følge af Erhvervsfremmeloven, 
har Øresunddirekt Danmark mistet en hovedaktør. 
Der er ikke langsigtede tilskud til organisationen, 
men i stedet ansøges der om finansiering henholds-
vis hvert år og hvert tredje år.

– En svaghed er, at organisationen ikke har et 
stærkt ejerskab på den danske side, og eftersom 
webben formidler information på begge sider, så bliver 
det en svaghed for hele organisationen, forklarer Claes 
Håkansson, tidl. seniorrådgiver i Nordisk Ministerråd.

Sårbar organisationsstruktur i Øresunddirekt 
Sverige – ikke en selvstændig organisation 
I interviewene fremgår det, at organisationsstrukturen 
i Øresunddirekt Sverige kan anses som svag. Dette 
er som følge af, at myndighedernes og finansierernes 
holdninger til Øresunddirekt samt eksterne forand-
ringer og lovgivninger har markant indflydelse på 
Øresunddirekts virksomhed. Øresunddirekt Sverige 
er ikke en selvstændig juridisk person, men er et myn-
dighedssamarbejde med Länsstyrelsen i Skåne som 
juridisk ansvarlig.

Der er blevet fremhævet af nogle af interviewper-
sonerne, at Øresunddirekt er en sårbar organisation. 
Det kommer blandt andet til udtryk i, at styregrup-
pen i Sverige ikke har repræsentanter fra de højeste 
regionale myndighedsniveauer hos de samvirkende 
myndigheder, som kan betyde, at Øresunddirekt 
ikke altid prioriteres. I interviewene fremgår det 
også, at der hos enkelte myndigheder savnes en 
viden om og erkendelse af Øresunddirekt. Derudo-
ver er det også før blevet nævnt, at organisatoriske 
forandringer og lovændringer kan påvirke Øresund-
direkt Sveriges organisering og opgaver.

– Jeg har for eksempel forstået, at i lønsamtaler 
så medregnes det ofte ikke, at man arbejder for 
Øresunddirekt. Myndigheden burde sætte mere 
pris på arbejdet her. Det kan være en uvidenhed om 
Øresunddirekt, siger Malin Dahl, tf. virksomheds-
chef for Øresunddirekt Sverige.

Bild från invigningen av Øresunddirekts informationskontor i 
Malmö den 28 juni 2000.
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der kan udvikles yderligere med nye samarbejdsaktører.
– Vi skulle kunne opbygge et endnu bedre 

samarbejde med andre myndigheder, f.eks. Migra-
tionsverket og grænsepolitiet. Der kommer jo også 
spørgsmål til Øresunddirekt som handler om dem. 
Man skulle kunne få et større udbytte af hinanden. 
Folk ringer jo til Øresunddirekt om alt muligt som 
berører Øresundsregionen, fortæller Johanna Tre-
gert, sektionschef i Skatteverket.

I interviewerne fremkommer forslag til samarbejde 
med private aktører om finansiering og/eller informa-
tionsindhold. Information fra kommercielle aktører, om 
eksempelvis forsikringer, mobilabonnement, boligfor-
midling og jobudbud, kan være relevant for personer, 
som overvejer at pendle eller flytte over på den anden 
side af Øresund. Blandt andet har specifik information 
om vinterdæk fået stor læsning på Øresunddirekts 
hjemmeside. Der er et stigende behov for information 
ud over den fra offentlige myndigheder, mener Ylva 
Hansson, webkonsulent i Øresunddirekt Danmark. 

Behovet for myndighedssamarbejder
Det fremgår af interviewene, at udviklingen i Øresunds-
regionen skaber flere muligheder for Øresunddirekt, 
eftersom behovet for et sådant myndighedssamarbejde 
vokser i takt med at regionen bliver mere integreret. 

Øresundsregionen er en ekspansiv region under 
konstant udvikling. Det er allerede blevet klarlagt 
som en af Øresunddirekts muligheder. Der har 
desuden været store politiske beslutninger, som har 
påvirket regionen, fx ID- og grænsekontrollen samt 
coronapandemien, og som har krævet yderligere 
information. Desuden arbejdes der i både Sverige og 
Danmark på at øge integrationen, så flere vælger at 
pendle mellem Sverige og Danmark, og så at flere vil 
have et virke på den anden side af Øresund.

Greater Copenhagen Committees arbejdsmarkedschar-
ter, hvor organisationen bliver nævnt flere gange og 
løftes frem som et eksempel på et permanent samarbej-
de, der har en vigtig rolle for at sikre et mere integreret 
arbejdsmarked i Øresundsregionen.  Derudover kom-
mer der hele tiden nye pendlere til, og derfor ændrer 
kunderne sig konstant, hvilket hele tiden skaber nye 
muligheder for Øresunddirekt.

– Det er muligt at blive endnu bedre til at vise 
frem og markedsføre, hvad Øresunddirekt faktisk 
bidrager til. At politikere og andre gøres opmærksom 
på, hvad vi rent faktisk får ud af relativt små ressour-
cer, siger Maria Korner-Westin, enhetschef EU och 
internationella relationer i Region Skåne. 

Udvikling af samarbejdet med andre aktører
Nogle af interviewpersonerne ser muligheder i at 
udvikle Øresunddirekts samarbejder. Øresunddirekt 
samarbejder med mange forskellige aktører. I gen-
nemgangen af Øresunddirekts styrker, blev eksempler 
på samarbejder nævnt; Crossborder Øresund, Eures, 
Grænsehindringsrådet i Nordisk Ministerråd og andre 
grænsetjenester i Norden. Mulighederne går blandt 
andet på tankerne om, at en person eller en afdeling 
internt i myndigheden skulle få ansvar for alle de 
forskellige grænsetjenester i Norden såsom Øresunddi-
rekt, Grensetjänsten Norge-Sverige og Nordkalottens 
Gränstjäns. I Arbetsförmedlingen vil det betyde, at den 
samme har ansvaret for de tre grænsetjenester i forhold 
til de dele, som vedrører Arbetsförmedlingen. På denne 
måde kunne man få mere erfaring om forudsætning-
erne, arbejdsmåden og hvilke spørgsmål som dukker 
op ved de forskellige grænsetjenester. Tankerne er 
også på, at samarbejdet med grænsehindringsrådet i 
Nordisk Ministerråd også fremadrettet opretholdes, da 
Øresunddirekt møder pendlerne og virksomhederne, 
hvilket er nødvendigt for at finde ud af, at der er græn-
sehindringer og hvilke. Udover at udvikle de eksiste-
rende samarbejder, fremgår det også af interviewene, at 

Trusler

Eksterne omstændigheder kan også påvirke 
Øresunddirekt i en negativ retning. Den usikre 
økonomi i Øresunddirekt Danmark og risikoen 
for, at myndigheder afslutter samarbejdet, er 
de største trusler ifølge interviewpersonerne. 
Andre mener også, at et voksende nationalt fo
kus hos politikerne kan få mærkbar betydning 
for organisationen.

– På den svenske side betoner myndigheder ofte 
netop samarbejdet, tænker jeg. Det er blevet tydeligere 
mens myndighederne holdt sig mere for sig selv før. 
Alt det der sker i samfundet, jeg tænker inden for om-
råder som politi og social pleje, gør, at man foretræk-
ker mere samarbejde, forklarer Anne Wirén-Larsson, 
tidigare Øresundssamordnare i Skatteverket.

Politisk vilja till att øge integrationen 
– Greater Copenhagens arbejdsmarkedscharter
En yderligere national politisk velvilje til at øge 
integrationen i Øresundsregionen vil være en 
stor mulighed for Øresunddirekt. Det fremgår af 
interviewene. Et forbedret nordisk samarbejde vil 
øge mulighederne for samvirke, hvilket sikrer, at 
der findes et behov for Øresunddirekt.

Der er tidligere blevet nævnt, at der findes indsatser 
og regionale politiske dagsordner i både Skåne og 
København om at skabe og styrke integrationen i 
Øresundsregionen. Greater Copenhagens arbejdsmar-
kedscharter er et eksempel. Der bliver dog efters-
purgt et større nationalt fokus, hvor der fra Nordisk 
Ministerråd findes et politisk mål om at gøre Norden 
til verdens mest integrerede region. De arbejder med at 
løse grænsehindringer mellem blandt andet Sverige og 
Danmark for at øge den fri bevægelighed i Øresunds-
regionen, men det er flere fokuspunkter som dette, der 
vil øge integrationen og dermed være en mulighed for 
Øresunddirekt, mener nogle af interviewpersonerne.

– Det er vigtigt, at politikere og beslutnings-
tagere på nationalt niveau forstår værdien og har 
en forståelse for, at en stor del af Danmark og det 
sydlige Sverige har en integreret region med et fælles 
arbejdsmarked og erhvervsliv, som rækker ud over 
grænsen, siger Sandra Forsén, tidl. verksamhetsansva-
rig i Øresunddirekt Sverige.

Følgende omtales af interviewpersonerne 
som Øresunddirekts trusler:
• Manglende langsigtet dansk støtte
• Forandringer internt hos myndigheder
• Øget nationalisme og mindre grænse- 

regionalt fokus
• Politiske beslutninger og lovændringer
• Mere national styring hos myndighederne 

de forskere på forskningsanlæggene MAX IV og ESS, 
hvor begge har koblinger til Danmark – ESS med et 
datacenter i København. Disse projekter har blandt 
andet vist, at der er behov for et modtagelseskontor for 
internationale forskere og talenter, fordi der kommer 
så mange af disse til regionen.

– Jeg synes, at man skal hænge sig op på de 
initiativer, man har i Skåne og København om at 
være med til at skabe den her metropol. Jeg kunne 
godt tænke mig at høre Øresunddirekts tiltag, at de 
sætter sig selv mere i scene for at stå for nogle initia-
tiver for en dagsorden, man brænder for. Det drejer 
sig om at hægte sig fast og bruge det netværk, man 
allerede har, siger Jakob Rasborg, Øresunddirekt 
Danmarks første virksomhedsansvarlige.

 

Uprøvede markedsføringsstrategier 
Nogle af interviewpersonerne ser muligheder for 
Øresunddirekt i at markedsføre sig endnu bedre, 
end de gør i dag, og gøre opmærksom på deres 
viden og bidrag til regionen. Dermed også at nå 
ud til bredere målgrupper uden for den etablerede 
Øresundskreds, hvor Øresunddirekts varemærke 
allerede er velkendt.

Øresunddirekt arbejder aktivt med at synliggøre 
og markedsføre organisationen. Medarbejderne fra de 
forskellige myndigheder i Øresunddirekt Sverige delta-
ger fx på messer rundt omkring i regionen, og møder 
der mange borgere og udbreder dermed kendskabet 
til Øresunddirekt. Samtidigt arbejder webredaktionen 
i Øresunddirekt Danmark med promovering af orga-
nisationen online på fx på jobannonceringssider. Men 
mulighederne er flere, mener interviewpersonerne. 
Blandt andet kan Øresunddirekt fx undersøge, hvilke 
personer i målgrupperne, der oftest bruger Øresund-
direkts information ud fra parametre som fx køn og 
alder, således der kan gøres en yderligere indsats for at 
markedsføre sig mod netop de persongrupper. En sted 
hvor Øresunddirekt for nylig er blevet synliggjort, er i 
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fremgår det også af interviewene, at frygten er, at de 
politiske beslutninger og lovændringer på sigt kan 
blive en trussel for Øresunddirekt, da de kan påvirke 
den fri bevægelighed over Øresund og dermed kan 
have en indflydelse på antallet, der har behov for 
Øresunddirekts tjeneste. 

I forlængelse af den øgede nationalisme, kan 
man sige, at ID- og grænsekontroller som konse-
kvens af flygtningekriser og kriminalitet over græn-
sen, grænselukning som effekt af coronapandemien 
samt danske regioners tilbagetrækning fra at drive 
grænseregionalt samarbejde for erhvervsfremme som 
resultat af Erhvervsfremmeloven blot er eksempler 
på politiske beslutninger og lovændringer, som har 
haft betydning for Øresunddirekts virksomhed. 
Det er blevet slået fast i gennemgangen af Øre-
sunddirekts svagheder samt de foregående afsnit i 
denne gennemgang af Øresunddirekts trusler. De 
har betydning for Øresunddirekts virke, fordi de 
påvirker den fri bevægelighed i regionen, og dermed 
relevansen af Øresunddirekt.

– På den ene side ser alle det fælles arbejdsmarked 
som en selvfølgelighed i dag, på den anden side er der 
noget, der er blevet besværligere. Vi har grænsekon-
troller på begge sider, vi har Brexit og flere sætter 
spørgsmålstegn ved de åbne grænser, forklarer Eskil 
Mårtensson, utvecklingsstrateg i Region Skåne.

Mere national styring hos myndighederne
En mere national retning fra myndighederne kan 
være en trussel for Øresunddirekt, fordi den risike-

sationsændringer internt hos myndighederne kan 
få markante konsekvenser for Øresunddirekt. Den 
forventede reformering i Arbetsförmedlingen i 2022 
går igen som eksempel i mange af interviewene, 
hvor truslen anses som, at de forventede omstruktu-
reringer internt i Arbetsförmedlingen kan betyde en 
forandring af aktiviteten i Øresunddirekt.

– Udviklingen med Arbetsförmedlingen ska-
ber også spørgsmål, der kan have indflydelse på 
Malmø-kontoret. Hvis en myndighed falder væk, 
savner vi dem som en part. Det påvirker vores 
artikler og vores kontakter med dem, forklarer Vita 
Thomsen, sektionsleder i Øresunddirekt Danmark.

Øget nationalisme og mindre grænse-
regionalt fokus
Politiske beslutninger, hvor fokus er på det nationa-
le, er en trussel for Øresunddirekt, da det kan have 
betydning for den fri bevægelighed og kan betyde 
færre pendlere og færre med et virke over Øresund. 
Altså færre der har brug for Øresunddirekt. Det 
fremgår af interviewene.

Flere interviewpersoner anser, at der er en voksen-
de nationalisme i verden, og at fokus er gået fra at 
være regionalt til at være nationalt. Det har blandt 
andet betydning for den fri bevægelighed over Øre-
sund. ID- og grænsekontrollerne bruges af flere som 
eksempler på den øgede nationalisme i både Sverige 
og Danmark og er en af grundene til, at integratio-
nen i regionen ikke er længere fremme. Derudover 
nævnes, at politikere og virksomheder er bekymrede 
over at tabe for meget arbejdskraft, når borgerne 
søger job i andre lande. Dermed værnes der om den 
egne nationale arbejdskraft.

– Almindelig politisk dumhed, kan man jo ikke 
gardere sig imod. Og alt kan blive lukket med et fing-
erknips. Det må man jo bare håbe på ikke sker. Det 
er jo ikke ligefrem integrationsfremmende meget af 
det, der sker med, at det er besværligt at komme over 
på den anden side af Øresund, siger Simon Bordal 
Hansen, tidligere direktør i Statens Information.

Politiske beslutninger og lovændringer
Af interviewene fremgår det, at politiske beslutninger 
og lovændringer samt større samfundsmæssige hæn-
delser indebærer, at Øresunddirekt får flere henven-
delser. Coronapandemien er et eksempel på dette, 
hvor Øresunddirekt har fornemmet et behov fra per-
soner og virksomheder med et virke over Øresund, 
som har henvendt sig til dem for at få grænseregional 
information relateret til coronasituationen. Dog 

Manglende langsigtet dansk støtte
Ifølge flere af interviewpersonerne medfører den 
manglende langsigtede finansiering i Øresunddirekt 
Danmark en uro og bekymring, som kan blive en 
trussel for både det langsigtede udviklingsarbejde i 
Øresunddirekt og de personalemæssige ressourcer.

I gennemgangen af Øresunddirekts svagheder 
blev det klart, at der eksisterer en usikker økono-
mi i Øresunddirekt Danmark. Det beror til dels 
på skiftende finansierer igennem tiden, dels de 
kortsigtede finansieringer på henholdsvis et og 
tre år ad gangen og dels en nedtrapning i støttens 
størrelse. Baggrunden herfor er interviewpersonerne 
ikke sikre på, men flere kommer med teorier. En er, 
at Øresunddirekts virksomhed måske kan opleves 
som uhåndgribelig hos nogle myndigheder, fordi 
de ikke har organisationen inden for deres egne fire 
vægge, og det dermed kan få indflydelse på finan-
sieringen. Andre fornemmer en mindre interesse fra 
dansk side end svensk side i Øresunddirekt. I 2019 
bidragede danske aktører med 2,27 mio. SEK af 
den totale finansiering af Øresunddirekt Danmark 
og Sverige, mens svenske aktører bidrog med med 
8,62 mio. SEK. Nordisk Ministerråd lagde der til  
1,68 mio. SEK i Øresunddirekt. Det vil sige, at rent 
økonomisk bidrager Sverige med en større andel 
af finansieringen af Øresunddirekt, hvilket blandt 
andet kan forklares af at de svenske myndigheders 
bemanding på kontoret i Malmø som indebærer at 
lønomkostninger udgør størstedelen af ressourcerne.

– Finansieringen er en risiko. Frem for alt 
eftersom der er så forskellig finansiering på den 
danske og den svenske del. Den er mere kortsigtet i 
Danmark. Derudover bliver aktiviteterne mindre og 
mindre på grund af finansieringen, men det er svært 
at gøre noget ved, siger Peter Cavala, samhällsbygg-
nadsdirektör i Länsstyrelsen.

 
Forandringer internt hos myndigheder
Organisationsændringer hos myndighederne er ifølge 
flere interviewpersoner en trussel for Øresunddirekt, 
da det frygtes, at det kan medføre konsekvenser for 
Øresunddirekt i form af nedskæringer af personale, 
nedprioritering af Øresunddirekt, eller at en myndig-
hed helt må afslutte samarbejdet.

Øresunddirekt er organiseret ved flere forskellige 
myndigheder, som samarbejder om information 
til privatpersoner og virksomheder i Øresund. I 
gennemgangen af Øresunddirekts svagheder blev 
det udtrykt, at Øresunddirekt er en sårbar organisa-
tion. Det skyldes blandt andet, at myndighedernes 
mulige prioritering af organisationen samt organi-

rer at medføre, at Øresunddirekt nedprioriteres i de 
respektive myndigheder.

Gennem de sidste mange år er der sket et skift 
i myndighedernes fokus. Det mener nogle af 
interviewpersonerne, som siger, at det kan ses i, 
at styregruppen engang bestod af flere chefer fra 
et højere niveau inden for myndigheden, hvor 
blandt andet regionchefen ofte sad i styregrup-
pen og selv landshövdingen blev inviteret med 
til møder i Øresunddirekt. Men i de seneste år 
er myndighedernes regionale selvstyre blevet 
mindre og erstattet af et mere nationalt fokus, 
hvilket også er muligt at se i styregruppen hos 
Øresunddirekt. Ifølge disse interviewpersoner 
gør det, at det bliver sværere at lave løsninger, 
hvor der arbejdes ud fra de regionale perspektiver, 
fordi fokus er på ensartethed i den mere nationale 
styring. Hertil udtrykkes en frygt for, at en myn-
dighed på et tidspunkt ikke må lave tværgående 
myndighedsinformation.

– Man kan tillægge, at jeg synes der er et mere 
nationalt end regionalt fokus inden for de svens-
ke statslige myndigheder i dag. For 20 år siden 
var det regionale selvstyre stærkere, regionerne 
var stærkere. Der kan være ulemper med det, 
men det er klart, at når det regionale forsvin-
der til fordel for det nationale fokus, så kan det 
blive sværere. Der sker en forflytning mod mere 
ensartethed, det skal være det samme på nationalt 
plan, fortæller Anne Wirén-Larsson, tidligere 
Øresundssamordnare i Skatteverket.
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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”

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

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.
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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.
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sundet. Gränsen har under hela coronapandemin 
varit öppen för pendlare, och senare även för affärsre-
senärer, 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.

Det finns fler exempel på nationella beslut som  
påverkar Øresunddirekt. Den svenska regeringens 
överenskommelse med stödpartierna Centerparti-
er och Liberalerna om att reformera myndigheten 
Arbetsförmedlingen som är en av finansiärarena och 
samverkande myndigheterna bakom den svenska delen 
av Øresunddirekt. Den danska Erhversfremmeloven, 
som trädde i kraft den 1 januari 2019 och gjorde att de 
danska regionerna inte längre får medverka i gränsregi-
onala samarbeten som rör näringslivsutveckling. 

Men även konjunkturläget och valutakursen är 
viktiga faktorer när det gäller integrationen i Öre-

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 coronapandemin 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 Öresundsbron minskat. 
Det var under våren besvärligare att resa med tåg över 
sundet på grund av minskad turtäthet, gränskontroll 
och krav om att boka platsbiljett och trafiken över 
Öresundsbron minskade kraftigt som en följd av en 
period med delvis stängd dansk gräns och en trend 
mot att vissa gränspendlare valt eller tvingats att arbe-
ta hemifrån istället för från kontoret på andra sidan 
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sundsregionen. När konjunkturen toppade under 
andra delen av 00-talet hämtade många danska fö-
retag arbetskraft i Skåne och samtidigt var valutan 
gynnsam för pendlarna. 

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. Dessutom finns 
det integration som drivs av näringslivet med företag 
som arbetar eller rekryterar från båda sidor sundet 
eller etablerar sig på andra sidan Öresund. Förut-
om den politiska samarbetsorganisationen Greater 
Copenhagen Committee finns bland annat även sam-
arbete på sjukvårdsområdet mellan Region Hovedsta-
den och Region Skåne samt kommunala samarbeten 
däribland mellan Malmö och Köpenhamn samt 
mellan Helsingborg och Helsingør. Det finns också 
en rad Interregprojekt med parter från båda sidor och 
även kultur- och universitetssamarbeten. 

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 Öresund-
spendlarna. Uppmaningar att arbeta hemifrån har 
skapat osäkerhet i frågor om socialförsäkring och 
skatt och vilket lands regler pendlarna ska följa har 
varit en fråga som har framförts. Stängda förskolor 
och skolor i Danmark har även skapat problem kring 
föräldrapenning, sjukpeng och andra ersättningsför-
måner. Varsel och permitteringar, bl.a. mot flyg- och 
flygplatspersonal på Kastrup samt inom hotell- och 
restaurangbranschen i Köpenhamnsområdet slår mot 
flera tusen 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 samar-
beten som rör näringslivsutveckling. För Øresunddi-
rekt Danmark innebar det att Region Hovedstaden 
försvann som finansiär. Erhvervsfremmebestyrelsen har 
däremot beviljat ett projektbidrag till Øresunddirekt 
under 2020 och 2021. 

Det var även länge en osäkerhet om hur den nya 
lagen skulle påverka det politiska samarbetet över 
Öresund. I Ekonomiavtalet inför 2020 beslutades 
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NYCKELPERSONER
Anna Hallberg (S) är svensk minister med an-
svar för nordiska frågor och Flemming Møller 
Mortensen (S) är dansk minister med ansvar 
för nordiskt samarbete. I november förra året 
tillträdde Danmarks nya ambassadör i Sverige, 
Vibeke Rovsing Laurtizen, och i september i 
år tillträdde Sveriges nya ambassadör i Dan-
mark, Charlotte Wrangberg.
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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.

dock att regionerna återigen kan inneha ordförande-
posten i det dansk-svenska politiska samarbetsorgani-
sationen Greater Copenhagen Committee.

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 finan-
siärerna och samverkande myndigheterna bakom 
Øresunddirekt Sverige har det skapat osäkerhet om 
framtida organisering och bemanning av informa-
tionskontoret 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.

2018 skedde ett skifte i antalet flyttningar över 
sundet då det var första gången som antalet svenskar 
som flyttade från Skåne till Östdanmark var fler än 
antalet danskar. 2015 möjliggjorde Danmark dub-
belt medborgarskap vilket gjorde att tidigare danska 
medborgare som bott i Sverige och bytt till dubbla 
medborgarskap räknas som svenskar i statistiken om 
de flyttar tillbaka. Medborgarskapet är en förklaring 
till skiftet i flyttningarna och förutom det rör det 
sig troligen om svenskar som t.ex. har pendlat länge 
och valt att flytta över sundet och barn som fötts i 
Skåne av danska föräldrar som flyttade över sundet 
under 00-talet nu flyttar tillbaka.

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 Östdanmark 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 pendlingen. 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 coro-
napandemin har försäljningen av periodbiljetter över 
Öresund minskat med 41 procent under januari-sep-
tember 2020 jämfört med samma period 2019. 

Under våren 2020 minskade trafiken drastiskt 
när restriktionerna i samband med coronapandemin 
påverkade rörligheten och hemarbete ökade. Anta-
let tågavgångar var under en period nere på en per 
timme. Störst var nedgången i det totala tågresandet 
under vecka 15 då det gjordes 15 012 tågresor över 
Öresundsbron över bron, det är 93 procent lägre än 
en normalvecka 2019. Under sommaren öppnades 
den danska gränsen mot Sverige steg för steg och i 
början av september kom beskedet att den fullständiga 
gränskontrollen slopas och ersätts av periodvisa stick-
prov. Försäljningen av pendlarbiljetter för resor med 
Öresundståg mellan Danmark och Sverige var under 
september cirka 40 procent lägre jämfört med samma 
tid förra året. Från och med lördag den 24 oktober är 
Skåne och senare hela Sverige förklarade i karantän 
på grund av en ökad smittspridning. Vecka 48 i år var 
antalet tågpassagerare över Öresund 71 procent lägre 
jämfört med en normalvecka året innan. 

Nedgången i antalet turer med pendlaravtal 
för bil över Öresundsbron har minskat med 25,5 
procent under årets första nio månader, uppger 
Øresundsbro Konsortiet.

ForSea, som driver färjetrafiken mellan Helsing-
borg och Helsingør, uppger att det gjordes 89 411 
resor med månadsbiljett under det tredje kvartalet 
i år. Det är en minskning med knappt 6 procent 
jämfört med samma period förra året. Under april 
var nedgången drygt 30 procent.
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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.

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

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.
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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 
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. Från den 14 mars till 
den 31 juli var den danska gränsen delvis stängd mot 
Sverige och nedgången i fordonstrafiken var då som 
mest 76 procent jämfört med samma tid förra året 
för att avta till 38 procent i slutet av juli då gränsen 
mot bl.a. Skåne, Blekinge och Halland hade öppnats. 
Från den 1 augusti var den danska gränsen åter fullt 
öppen mot Sverige och trafiknedgången hade då 
minskat till 24 procent fram till vecka 37. Från och 
med lördag den 24 oktober är Skåne och senare hela 
Sverige förklarade i karantän på grund av en ökad 
smittspridning. Vecka 48 var trafiken 44 procent 
längre än samma vecka förra året. 

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. Det har varit en gynnsam 
affär för bolagen och flera av dem har etablerat sig 
med kontor och personal på plats i Danmark. En 
trend som går något längre tillbaka i tiden är dans-
ka arkitekter som fått uppdrag i Sverige, även här 
finns ett flertal exempel på bolag som har etablerat 
sig i Sverige som en följd. 

När Øresundsinstituttet, tillsammans med Sty-
relseakademien Skåne och Oresundsadvokater, förra 
året undersökte antalet personer som har styrelse-
uppdrag eller arbetar i ledande befattning på andra 
sidan Öresund märktes att närheten mellan Skåne 
och Sjælland påverkade företagens val av vd och 
styrelseledamöter. Många danska bolag väljer att 
etablera sina svenska dotterbolag i Skåne. När före-
tag i Köpenhamnsområdet söker svenska ledamöter 
är det ofta lokala dotterbolag till svenska koncerner 
och ledamöterna hämtas då från Stockholm.

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 marknadsbo-
lag i Malmö. Inom service och handel finns ett 
flertal exmepel på kedjor som har etablerat sig över 
sundet, däribland Espresso House, Vero Moda och 
Jack & Jones. PR- och kommunikationsbolag som 
Aspekta, 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 transport och logistik har danska DSV en stor 
anläggning i Landskrona och det svenska tågföre-
taget SJ kör X2000-tåg till Köpenhamn även om 
coronapandemin har lett till ett uppehåll i trafiken. 

Universitetssamarbeten
Det finns en rad samarbeten mellan universitet i 
Öresundsregionen. Exempelvis samarbetar uni-
versiteten i Roskilde, Malmö och norska Tromsø 
om ett masterprogram inom stadsplanering. Flera 
universitet i regionen deltar också i Interregprogram 
som exempelvis fertilitetssamarbetet ReproUni-
on. Det europeiska samarbetet som lett fram till 
etableringen av European Spallation Source med 
forskningsanläggning i Lund och datacenter på 
COBIS i Köpenhamn är ett annat exempel. Granne 
är forskningsanläggningen MAX IV som också rik-
tar sig mot forskare i hela världen. Dessutom finns 
Centrum för Öresundsstudier, CORS, vid Lunds 
universitet, som samlar forskare kring dansk-svenska 
och öresundsregionala frågor. Under året har CORS 
tillsammans med Institutionen för kulturvetenska-
per publicerat en kartläggning av de samarbeten 
som Lunds universitet har med aktörer i Danmark. 
Totalt har det i rapporten identifierats 382 aktivite-
ter för samarbete och samverkan inom utbildning 
och forskning.
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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 
hundratusentals har gått ner i arbetstid under dansk 
lønkompensationsordning och svensk korttidsper-
mittering. I Öresundsregionen, med arbetspendling, 
turism och shoppingresor över sundet, har det mins-
kade 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 statsskulder vilket har gett mer manöverutrym-
me under den nuvarande krisen än i flera andra län-
der. Dessutom har den goda digitala infrastrukturen i 
Norden gynnat länderna.

Bostadsmarknaden har trots coronakrisen 
fortsatt uppåt. Både bostadspriserna och antalet 
bostadsaffärer har stigit under året i såväl Sverige 
som Danmark. Mellan oktober 2019 och oktober 
2020 steg villapriserna i Danmark med 5,0 procent 
och priset på ägarlägenheter med 6,6 procent, enligt 
Boligsiden.dk. Under coronakrisens inledande 
skede var antalet bostadsaffärer i Danmark färre än 
vanligt, men ända sedan slutet av april har antalet 
bostadsaffärer varit fler än normalt, och under som-
mar och höst klart över nivåerna från tidigare år. 

I Sverige var kvadratmeterpriset på bostadsrätter 
6 procent högre och villapriserna 11 procent högre 
under augusti-oktober 2020 jämfört med samma 
period 2019. Dessutom har det under årets första tio 
månader sålts 1 procent fler villor och 6 procent fler 
bostadsrätter än under samma period 2019. 

En marknad som vuxit i både Sverige och Dan-
mark under coronaåret 2020 är fritidshusmarknaden 
som hamnat i fokus när det av smittskyddsskäl blivit 
svårare att göra utlandsresor. Antalet försäljningar har 
ökat markant, och i Sverige var kvadratmeterpriset 
på fritidshus 11 procent högre under augusti-oktober 
2020 jämfört med föregående tolvmånadersperiod. I 

Danmark var priserna på fritidshus hela 14,4 procent 
högre i oktober 2020 än under samma månad 2019.

Potential i en fullt integrerad arbetsmarknad
Det dansk-svenska politiska samarbetet Greater 
Copenhagen Committee har i sin Arbetsmark-
nadscharter 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 har regionens gränspendlare bidragit till 
att skapa ett mervärde på 6 miljarder euro sedan 
Öresundsbron öppnades 2000, visar samma charter. 
Det ges även förslag på insatser som kan främja en 
gemensam arbetsmarknad i rapporten, bland annat 
samordning av yrkeskvalifikationer och gemen-
samma utredningar som ökar kunskapen om vilka 
kompetenser som finns i regionen.

När konjunkturen toppade i Danmark under 
andra halvan av 00-talet och danska företag behövde 
arbetskraft sökte de även på den andra sidan sundet. 
Många ungdomar i Skåne har sett den danska arbets-
marknaden i huvudstadsområdet som en chans att 
få ett första jobb. Läkemedelsbolagen Novo Nord-
isk, Ferring och Lundbeck är exempel på företag i 
Danmark som har många svenskar anställda, liksom 
företagen på Københavns Lufthavne och Magasin du 
Nord samt Adecco och SOS International.

I juni 2008 var arbetslösheten i Danmark nere 
på 2,4 procent, men finanskrisen slog sedan hårt 
mot arbetsmarknaden. Arbetslösheten ökade snabbt 
i Danmark och dubblades från juni 2008 till samma 
månad 2009. Gränspendlingen minskade under de 
efterföljande åren, särskilt bland de unga. Under 
senare år har det varit ungefär samma bristyrken på 
den svenska och danska sidan sundet, till exempel 
elektriker, IT-specialister och vårdpersonal. Även 
idag är arbetslösheten lägre på dansk än svensk sida, 
men en del av den lediga arbetskraften i Skåne har 
inte möjlighet att gränspendla eftersom de är tredje-
landsmedborgare. 

Under coronakrisen har arbetsmarknaden på både 
sidor sundet givetvis påverkats negativt. Från mars till 
juli 2020 steg arbetslösheten i Skåne från 9,8 till 11,5 
procent, enligt Arbetsförmedlingen. Därefter har den 
sjunkit tillbaka något, men är på en fortsatt historiskt 
hög nivå. Arbetslösheten i Skåne var 10,9 procent i 
oktober 2020, vilket är 1,5 procentenheter högre än 
under samma månad 2019.

I Region Huvudstaden steg arbetslösheten från 
3,9 till 5,4 procent mellan februari och maj 2020. 
I oktober var arbetslösheten 4,8 procent, vilket är 

1,2 procentenheter högre än i oktober 2019. Även 
i Region Själland steg arbetslösheten under våren, 
men den har därefter sjunkit markant. I oktober 
2020 var arbetslösheten i Region Själland 4,0 pro-
cent. Det är 0,7 procentenheter högre än oktober 
2019, men bara 0,2 procentenheter högre än i 
februari 2020. Samtidigt påverkar andra faktorer 
den gemensamma arbetsmarknaden såsom flyttning 
över Öresund. 2007 flyttade rekordmånga från den 
danska till den svenska sidan Öresund. Det gav en 
skjuts till pendlingen som nådde rekordnivå 2008 
då närmare 24 500 bosatta på svenska sidan hade en 
inkomst i Danmark.

På den danska sidan Öresund noterades en tydlig 
arbetskraftsbrist fram tills coronapandemin 2020.  
Bortom pandemin och den nuvarande lågkonjunk-
turen talar den demografiska strukturen för en till-
bakavändande arbetskraftsbrist och ett danskt behov 
av skånsk arbetskraft vid nästa konjunkturuppgång. 

Prioriterade gränshinder
Det politiskt tillsatta nordiska Gränshinderrådet, som 
upprättades 2014, arbetar med att lösa gränshinder 
som påverkar enskildas aktiviteter och företags verk-
samhet över gränserna i Norden. Varje år prioriterar 
ledamöterna ett antal nya hinder och i den senaste 
rapporten framgår att åtta prioriterade gränshinder 
som rör Öresundsregionen eller hela Norden avklara-
des under verksamhetsåret 2019-2020. Sex av dessa 
hinder har lösts och två har Gränshinderrådet beslu-
tat att avskriva eftersom de bedömer att det inte finns 
någon politisk vilja eller möjlighet att lösa dessa just 
nu. Bland de prioriterade gränshinder som återstår 
finns bland annat gränshinder som rör arbetspraktik i 
ett annat nordiskt land, samordningsnummer för ut-
ländska fritidshusägare i Sverige och kreditvärdighet 
för gränspendlare. Målet är att röja 8–12 gränshinder 
per år. I april utsågs Sven-Erik Bucht som ny svensk 
representant i Gränshinderrådet, Danmarks ledamot 
är Bertel Haarder som under 2020 är ordförande i 
Gränshinderrådet.

Under coronapandemin har de nordiska 
gränstjänsterna stött på 41 gränshinder och stör-
ningar 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, en-
ligt den senaste tillgängliga rapporten som samman-
ställts av Nordiska ministerrådet. 

I början av året startades en ny Facebookgrupp 
”Øresundspendler – I klemme mellem 2 lande” 
med fokus på gränshinderproblem för Öresund-

spendlare på initiativ från en privatperson. Syftet är 
att gruppen ska kunna hjälpa varandra att hantera 
gränshinder och andra problem, samt lyfta dem till 
politiker och media. Frågor som diskuteras är bland 
annat osäkerhet om framtida pension, svårigheter 
att få banklån när inkomsten kommer från ett annat 
land och att få tillgång till digitala tjänster. I början 
av december har gruppen 3 400 medlemmar. 

Upplevelsen av hinder kan också vara relaterade till 
uppfattningar, vanor och känslor. I en studie genom-
förd av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresund-
direkt förra året identifierades fyra så kallade mentala 
gränshinder i näringslivet mellan Danmark och Sverige. 
De rör en nationell gravitationskraft, skillnader i 
affärskultur mellan länderna, begränsning i sociala 
nätverk över gränsen och upplevelsen av en hög tröskel.

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 samma 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 exporterar 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 begrän-
sad turtäthet över Öresundsbron. Turtätheten och 
antal tågsätt som kunde köra över Öresund begränsa-
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des av utformningen och kapaciteten av dansk Politis 
gränskontroll vid stationen på Köpenhamns flygplats i 
Kastrup. Två tåg i timmen trafikerade under rusnings-
tid sträckan Malmö-Köpenhamn och övrig tid körde 
ett tåg per timme. På tågstationen vid Köpenhamns 
flygplats Kastrup kontrollerades resenärerna av dansk 
polis och därefter behövdes en bokad platsbiljett för att 
åka vidare mot Köpenhamn med tåg. Från och med 
den 8 juni kör tågen i 20-minuterstrafik över Öre-
sundsbron och från den 8 augusti behövs ingen plats-
biljett för att resa från Köpenhamns flygplats Kastrup 
till Huvudbangården. 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. Tågresenärerna kontrolleras vid 
stickprovskontroller ombord på tåget när det väntar 
på Köpenhamns flygplats Kastrup och biltrafiken vid 
Pepparholm och i Helsingør kontrolleras färjeresenä-
rerna från Helsingborg. 

Redan innan gränskontrollen som följde 
coronapandemin fanns det en tillfällig stick-
provskontroll. Med start den 12 november 2019 
införde Danmark tillfällig inre gränskontroll av 
inresande från Sverige. Anledningen var bland 
annat att svenskars inblandning i brott i Danmark. 
Gränskontrollen genomfördes som stickprov.

När restiden var som mest påverkad under 
perioden med både id- och gränskontroller mellan 
Danmark och Sverige som infördes som en följd av 
migrationsströmmarna 2015/2016 kunde endast 6 
av tidigare 10 arbetstillfällen på Själland nås inom 
en timmes restid med tåg från Malmö centralstation 
enligt beräkningar med Region Skånes tillgänglig-
hetsmodell. Det var tågresenärerna som var mest på-
verkade av kontrollerna och då främst av restidsför-
längning och minskad turtäthet. I nuläget kvarstår 
den svenska gränskontrollen i Hyllie för tågtrafiken, 
medan turtätheten och restiden, innan coronakri-
sen, i det närmaste hade återgått till normalläge. 

Nytt tågsystem Helsingborg-Malmö- 
Köpenhamn
I december 2022 väntas nya System 3 börja 
trafikera sträckan Helsingborg-Malmö-Köpen-
hamn med nya större tåg som komplement till de 
befintliga Öresundstågen (System 2). Vid samma 
tidpunkt kommer Öresundstågen att vända vid 
Østerport station och inte köra vidare på Kustba-
nen till Helsingør som de gör idag. Samtidigt läggs 
den danska trafiken över sundet över på den svens-
ka upphandlade operatören, SJ Öresund AB, enligt 

ett gemensamt avtal som innebär att Skånetrafiken 
framöver upphandlar den samlade trafiken. 

Kapaciteten på tågstationen vid Köpenhamns 
flygplats Kastrup är begränsad. Därför planerar den 
danska regeringen att bygga ut stationen från två till 
fyra tillgängliga spår för passagerartrafik. Utbyggnaden, 
som väntas stå klar 2025, innebär att godsspåret runt 
flygplatsen tas i bruk där en ny övertäckt station byggs. 

För närvarande pågår två utredningar om en an-
dra fast förbindelse över Öresund som ska färdigstäl-
las kring årsskiftet 2020/2021. Dels Interregprojektet 
med en statlig dansk-svensk strategisk analys av en 
fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingør 
som genomförs av Vejdirektoratet, Trafik- Bygge- och 
Boligstyrelsen samt Trafikverket. Dels Malmö och 
Köpenhamns fjärde gemensamma Interregprojekt 
om en tunnelbana mellan städerna, Øresundsmetron. 
Båda förslagen finns med i Greater Copenhagens Tra-
fikcharter, 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-förbin-
delsen mellan Danmark och Tyskland stå färdig. 
Byggstarten av tunneln har försenats flera gånger, 
men i januari 2021 förväntas anläggningsarbetet 
påbörjas. Förbindelsen kommer att minska restiden 
med tåg mellan Köpenhamn och Hamburg till 2,5 
timmar samtidigt som kapaciteten för gods- och 
persontransporter ökar kraftigt.

Infrastruktursatsningar kan innebära ökad 
turtäthet, kortare restid och ökad komfort på resan. 
Tillgängligheten till arbetsplatser kan påverkas liksom 
benägenheten att pendla. Det har funnits flera bety-
dande infrastrukturinvesteringar sedan Öresundsbron 
som också har underlättat pendlingen över sundet. 
I slutet av september förra året invigdes bland annat 
Köpenhamns nya metrolinje Cityringen med 17 sta-
tioner. I mars öppnade avgreningen med två stationer 
i utbyggnadsområdet Nordhavnen. De första linjerna 
öppnade 2002 och går mellan Vanløse till Vestamager 
(Ørestad) respektive Lufthavnen. Just nu pågår bygget 
av nästa sträckning till Sydhavnen som vänts stå färdig 
2024. En avgörande investering på svenska sidan 
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D efter Öresundsbron är Citytunneln som 2010 gav två 
nya tågstationer i Malmö, Hyllie och Triangeln, och 
dessutom ökade kapaciteten vid Malmö C. 

Reskostnader och Öresundsbrons 
 kommande överskott
Ett pendlarkort med tåg över Öresund (Malmö-Kö-
penhamn) kostar 2 345 svenska kronor per månad och 
för resenärer som önskar åka metro krävs ett tillägg på 
120 kronor per månad. Ett resekort för hela Skåne i 
30 dagar kostar jämförelsevis 1 199 svenska kronor per 
månad. För att bilpendla över Öresundsbron tas en års-
avgift ut på 445 svenska kronor för att bli bropass-kund 
och därefter är priset per enkelresa 240 kronor för de 
första 16 resorna, görs fler resor därefter är priset 55 
kronor per resa (upp till den 50:e resan per månad). 
Enligt Øresundsbro Konsortiet hade närmare 600 000 
personer bropassavtal vid halvårsskiftet 2020, varav 18 
500 personer tecknat pendlaravtal. Gränspendlare som 
arbetar i Danmark kan få reseavdrag för resor mellan 
bostaden och arbetet om de själva står för resekostna-
den och resan är längre än 12 kilometer enkel väg. 

I Greater Copenhagen Committees gemensamma 
Arbetsmarknadscharter finns förslag om att öronmär-
ka det kommande överskottet från Öresundsbron till 
infrastrukturprojekt i regionen för att på så sätt öka 
tillgängligheten genom förkortad restid.  

Ny geografi i Greater Copenhagen
2019 gick Region Halland med som medlem i den 
dansk-svenska politiska samarbetsorganisationen 
Greater Copenhagen Committee. Därmed utökades 
geografin till att omfatta 89 medlemmar: Region 
Hovedstaden, Region Själland, Region Skåne och 
Region Halland samt de 85 kommunerna i dessa 
regioner. Diskussioner 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 Greater Copenhagen Committee. Tidigare 
har organisationens ledare titulerats sekretariats-
chef och som vd får han större befogenheter än 
sina företrädare. Samarbetet har tidigare behövt 
ändra stadgarna och arbetsformerna i samarbetet 
på grund av den danska Erhvervsfremmeloven 
och genom Ekonomiavtalet 2019 mellan den 
danska regeringen och landets regioner blev det 
åter möjligt för regionerna att inneha posten som 
ordförande i samarbetet igen.

I den årliga rapporten State of the Region som ges 
ut av Øresundsinstituttet konstateras att 52 personer 
sitter i två eller fler tvärregionala styrelser och ingår 

därmed i nätverket över Öresund. Dessa personer 
bildar ett Öresundsnätverk som består av såväl 
politiker som tjänstemän och personer från närings-
livet. I analysen kartläggs även runt 30 tvärregionala 
organisationer som påverkar Öresundssamarbetet.  

Fler exempel på samarbeten: Interreg-
projekt, kultur och sjukvård
Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett EU-pro-
gram som ger finansiellt stöd till projekt med dans-
ka, svenska och norska deltagare. Under nuvarande 
programperiod 2014–2020 har fyra insatsområden 
prioriterats: innovation, grön ekonomi, transport 
och sysselsätting. Just nu förbereds för nästa pro-
gramperiod 2021–2027 där Region Skåne ansvarar 
för programskrivningen. I nuvarande programperi-
od har EU genom Interreg Øresund-Kattegat-Ska-
gerrak stöttat projekt för 127 miljoner euro.

Det finns även samarbeten mellan kommuner i 
regionen. Bland annat samarbetar Malmö och Köpen-
hamn, som tidigare nämnts, i en fjärde utredning om 
en metroförbindelse mellan städerna, och  är också båda 
delägare i det dansk-svenska hamnbolaget Copenhagen 
Malmö Port, CMP. Ett annat exempel är Helsingborg 
och Helsingør som har en gemensam strategi för stä-
derna. På regional nivå samarbetar bland annat Region 
Skåne och Region Hovedstaden sedan en överenskom-
melse i augusti förra året om att försöka få till stånd en 
gemensam akutläkarhelikopter för södra Sverige och 
Bornholm samt om forskning, vård och sjukhusbyggen. 

Øresundsbro Konsortiet har erbjudande för sina 
kunder om kultur och nöjen på andra sidan sundet 
liksom att flera aktörer inom hotell- och restaurang-
branschen marknadsför sig på andra sidan sundet. 
Ett exempel är Drakamöllans Gårdshotell i Tomelilla 
som intervjuats till denna rapport. I Malmös kulturliv 
finns i nuläget sju danska chefer, däribland Maria Frej 
som i februari i år tillträdde som vd för Malmö Live 
Konserthus. I augusti 2021 arrangeras WorldPride och 
Eurogames i Köpenhamn och Malmö. Arrangemang-
en väntas locka 750 000 personer.
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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. Øresunddirekt i 
Malmö leds av en verksamhetsansvarig som är placerad 
på kontoret i Malmö. Även Arbetsförmedlingens sam-
ordnare jobbar heltid med Øresunddirekt och jobbar 
från informationskontoret.

Stabil finansiering på den svenska sidan,
osäker på den danska
Både den svenska och danska delen av Øresunddirekt 
startade som generellt statligt finansierade projekt. 
Efter drygt tre år fördes stora delar av finansieringen 
över till enskilda statliga myndigheter i Danmark 
och Sverige. Från regional sida har tills 2019 Region 
Hovedstaden varit en betydande delfinansiär medan 
Region Skåne fortsatt är delfinansiär. 

Det har tidigare funnits en diskussion om att slå 
samman den danska och svenska verksamheten under 
en och samma värdorganisation. Den danska verk-
samheten har tidigare ombildats till en förening som 
administreras av Greater Copenhagen Committee.  

När det gäller finansiering av verksamheterna 
har den danska sidan haft en skiftande och mera 
kortsiktig finansiering under en lång tid, och ända 
sedan den statliga finansieringen upphörde 2003 
har finansieringsfrågan varit aktuell. De kortsiktiga 
finansieringslösningarna har skapat otrygghet både i 
den svenska och danska verksamheten. Den danska 
organisationen har de senaste åren haft problem 
med att få tillräcklig finansiering till sin verksamhet 
och det är en fråga som skapar merarbete för de 
verksamhetsansvariga och gör verksamheterna svåra 
att planera, enligt intervjuer.

Finansiärer har tillkommit och lämnat under 
årens lopp. Region Hovedstaden, som sedan 2003 
har varit den största finansiären av Øresunddirekt 
i Köpenhamn, beslutade 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 
under 2020 ansökt om och beviljats projektbidrag 
från Erhversfremmebestyrelsen. Bidraget är på 1 
miljon danska kronor fördelat på två år, 2020-2021. 
Erhversfremmebestyrelsen 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 informationskon-
toret i Sverige så har den varit mer stabil ända sedan 
den statliga finansieringsperioden upphörde. Det 
system som de statliga och regionala samverkande 
myndigheterna kom överens om bygger på att myn-
digheterna betalar in till verksamhetens driftsbudget 
enligt ett system med niondelar. Detta upplägg har 
utgjort en stabil grund för finansiering. Varje niondels 
storlek har kunnat ändras från år till år och utifrån be-
hov. För tillfället betalar varje myndighet två niondelar 
till driftsbudgeten medan Region Skåne betalar en 
niondel. Driftsbudgetens storlek 2019 var cirka 2,44 
miljoner svenska kronor. I den totala budgeten räknas 
även lönekostnaderna för myndigheternas personal, 
som myndigheterna står för själva. Budgeten för hela 
verksamheten är därmed 8,9 miljoner kronor, nästan 
2,5 gånger större än Øresunddirekt Danmarks budget. 
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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
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STYRGRUPPER FÖR ØD SE OCH ØD DK
Sammanträder tre gånger om året vardera. Ett 
fjärde möte hålls gemensamt då båda styr-
grupperna möts. Styrgruppsmöten är till för att 
sätta ramarna för verksamheten samt faststäl-
la budgeten. Vid varje styrgruppsmöte sitter en 
representant med från den andra organisatio-
nen som observatör utan rösträtt.

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.  

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. Därut-
över betalar myndigheterna lönekostnaderna för 
sina respektive medarbetare. Total budget 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
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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

Verks. ansv. deltar i arbetsgruppsm
öten
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Finansiärerna utgör styrgrupperna
Styrgrupperna tar de övergripande besluten för verk-
samheterna och godkänner verksamheternas budget. 
De består i huvudsak av verksamheternas finansiärer. 
Under Øresunddirekts första år, efter att den statliga 
finansieringen upphörde, var det höga myndighets-
chefer som satt i styrgruppen. Under årens lopp har 
medlemmarna i styrgruppen i allt större utsträckning 
varit chefer på regional nivå och längre ner i hierar-
kin. Denna förändring har lyfts fram i vissa intervjuer 
och har både setts som en styrka och en svaghet för 
verksamheten. En del menar att styrgruppsmedlem-
marna därmed arbetar närmre verksamheten medan 
andra menar att verksamheten i och med föränd-
ringen riskerar att tappa i tyngdvikt. En gång om 
året sammanträder styrgrupperna för Øresunddirekt 
Danmark och Sverige gemensamt. Under ordinarie 
styrgruppsmöten sitter alltid en representant från den 
andra verksamheten med, enligt överenskommelsen 
i samarbetsavtalet. Idag sitter fyra styrgruppsmed-
lemmar i styrgruppen för både den danska och den 
svenska verksamheten, bl.a. eftersom verksamheterna 
har några gemensamma finansiärer. 

Personalen organiseras på olika sätt
Øresunddirekt har även en arbetsgrupp som består 
av samordnarna från respektive samverkande 
myndighet i Sverige och de två heltidsanställda på 
Øresunddirekt Danmark. Arbetsgruppen plane-
rar verksamheten och tar fram förslag som sedan 
lämnas till styrgrupperna för beslut. I den danska 
verksamheten saknas myndighetssamordnare. 
Personalen består istället av kommunikatörer som 
arbetar med att utforma texter och sammanställa 
myndighetsinformation för publicering på webben. 
Øresunddirekt i Danmark har tät kontakt med 
relevanta danska myndigheter men ingen personal 
från dessa är knuten till Øresunddirekt Danmark, så 
som på svenska sidan. Bemanningen av webbredak-
tionen i Köpenhamn har minskat de senaste åren 
och består under 2020 av två heltidsanställda och en 
som arbetar deltid samt en studentmedarbetare.

På svensk sida arbetar två samordnare heltid 
med Øresunddirekt, medan handläggarna arbetar 
deltid enligt ett roterande schema som innebär att 
de även arbetar från sitt vanliga myndighetskontor. 
Ny verksamhetsansvarig är från och med september 
Malin Dahl som har tagit tjänstledigt från sin tidi-
gare roll som samordnare för Arbetsförmedlingen. 
Den verksamhetsansvarige har ett strategiskt ansvar 
för verksamheten, ett ansvar för inrapportering av 
gränshinder till Nordiska ministerrådets gränshin-
derråd, samt att vara den som sköter dialogen med 

andra aktörer och myndigheter. För Øresunddirekt 
i Köpenhamn är Vita Thomsen sektionsledare, men 
där är vd:n för Greater Copenhagen Committee 
ytterst ansvarig för verksamheten. Enligt våra inter-
vjuer kommer vd:n att få ett större kommunikativt 
och strategiskt ansvar för Øresunddirekt i Köpen-
hamn, jämfört med den förra chefsrollen, som var 
en sekretariatsledare.

Verksamheter med olika inriktning och 
filosofi
Øresunddirekt i Malmös informationskontor 
ligger vid Anna Lindhs plats, nära Centralstatio-
nen, och privatpersoner och företag kan besöka 
eller kontakta kontoret för att få hjälp med frågor 
kring arbete eller etablering på tvärs över sundet. 
Sedan våren 2019 har man även öppnat ett kontor 
i Helsingborg med begränsade öppettider. Under 
coronapandemin har båda kontoren varit stängda 
för besökare. Syftet har sedan starten varit att er-
bjuda personlig betjäning av personal som arbetar 
direkt med frågorna på myndigheterna. En viktig 
aspekt är att personalen på kontoret arbetar deltid 
med Øresunddirekt och tillbringar en viss del av 
tiden på sitt myndighetskontor, så att det därmed 
sker en naturlig kunskapsöverföring. Frågorna som 
personalen hjälper till med rör bland annat jobb-
sökning, skatteregler, socialförsäkring m.m.

Redan vid starten år 2000 fick Øresunddirekt 
Danmark och Sverige olika inriktningar och två 
separata organisationer bildades. På dansk sida 
fanns en övertygelse om att regler och information 
lättast kommunicerades digitalt via en webbsida och 
därför skapades vid uppstarten en webbredaktion i 
Köpenhamn. Webbredaktionen sitter idag i Greater 
Copenhagens lokal på Nørregade i Köpenhamn, 
med uppgift att uppdatera och utveckla hemsidorna 
och informera via sociala medier. Redaktionen har 
tät kontakt med myndighetspersonal i Danmark och 
med myndighetspersonalen på kontoret i Sverige för 
att få den senaste informationen från myndigheter-
na. Texterna skrivs i samarbete med myndighetsper-
sonalen som verifierar den. Tidigare har kontoret i 
Danmark även haft ett stort ansvar för den gemen-
samma marknadsföringen men i takt med att den 
danska budgeten minskat har den svenska delen av 
Øresunddirekt mer tagit över det ansvaret.

Sedan början av 2010-talet finns även en gren 
för företagsrådgivning som utvecklats med åren. 
Öresundsrådgivarna och Öresundsexperterna är ex-
empel på tjänster som erbjuder hjälp och informerar 
om regler för företag som vill etablera sig på andra 
sidan sundet.

Grensetjänsten Norge-Sverige
Lande: Norge og Sverige.

Kontor: På grænsen mellem Norge og Sverige, 
hvor selve kontorlokalerne i bygningen ligger i Sve-
rige i Morokulien, og mødelokalerne i bygningen 
ligger i Norge i Magnor.

Formål: At give korrekt information til privatperso-
ner og virksomheder, som har grænseoverskriden-
de virke mellem Norge og Sverige. Desuden arbej-
der Grensetjänsten for at løse grænsehindringer.

Organisering: Eksisterer som et netværk af 27 
myndigheder, kommuner og organisationer, hvor 
norske NAV og svenske Arbetsförmedlingen er de 
to hovedaktører.

Finansiering: NAV og Arbetsförmedlingen finan-
sierer med to personaleenheder hver. Derudover 
finansierer flere aktører; Nordisk Ministerråd, 
Arbeids- og sosialdepartementet i Norge, Utrikes-
departementet i Sverige, Länsstyrelsen i Värmland, 
Fylkesmannen i Innlandet (tidligere Hedmark), 
Eidskog Kommune samt LO i Sverige. Bidrag fra 
alle andre end NAV og Arbetsförmedlingen søges 
for hvert år, mens Nordisk Ministerråds bidrag 
gælder for tre år ad gangen. 

Nordkalottens Gränstjänst
Lande: Finland, Norge og Sverige.

Kontor: To kontorer i hhv. Tornio i Finland samt 
Skibotn i Norge.

Formål: At hjælpe til øget bevægelighed for privat-
personer og virksomheder, som har grænseover-
skridende virke, gennem vejledning, information og 
kontaktformidling. Desuden arbejder Nordkalot-
tens Gränstjänst for at løse grænsehindringer.

Organisering: Nordkalottrådet har det overordnede 

ansvar, mens det er Nordkalottrådets sekreta-
riat, som sidder i Region Lappland, som har det 
juridiske ansvar. Nordkalottrådet eksisterer som et 
samarbejde mellem 11 myndigheder og Nordka-
lottrådet, som er en grænseregional samarbejds-
komitée.

Finansiering: NAV finansierer med en permanent 
stilling, mens Nordkalotterådet under Nordisk 
Ministerråd sammen med Storfjord Kommu-
ne finansierer en stilling. Nordisk Ministerråd 
finansierer med et bidrag, der gælder for tre år ad 
gangen, og som primært dækker kontoret i Tornio, 
mens Nordkalottrådet finansierer med bidrag til 
begge kontorer. Denne finansiering er også på 
treårige aftaler. Derudover får Nordkalottrådet 
projekttilskud fra Sveriges udenrigsdepartement, 
som er øremærket til arrangementer i Nordkalot-
tens Gränstjänst.

Region Sønderjylland-Schleswig Infocenter
Lande: Danmark og Tyskland.

Kontor: Infocentret er placeret i Padborg i Dan-
mark.

Formål: At give vejledning til privatpersoner og 
virksomheder, som vil arbejde, bosætte sig eller 
etablere virksomhed på den anden side af græn-
sen. Desuden arbejder Region Sønderjylland-Sch-
leswigs Infocenter for at løse grænsehindringer.

Organisering: Infocentret hører under det dansk-tys-
ke politiske samarbejde Region Sønderjylland-Sch-
leswig. Bestyrelsen har det overordnede ansvar, og 
her sidder politiske repræsentanter fra kommuner 
og regioner fra begge lande; Stadt Flensburg, Region 
Syddanmark, Kreis Nordfriesland, Sønderborg 
Kommune, Kreis Schleswig-Flensburg, Haderslev 
Kommune, Aabenraa Kommune, Tønder Kommune, 
Bund Deutscher Nordschleswiger, Sydslesvig Vælger-
forening, grænsekommunerne i Kreis Nordfriesland, 

INFORMATIONSTJENESTER I NORDEN

Øresunddirekt er ikke den eneste informationstjeneste, som udbyder information over lande
grænser. På svensk side findes der både samarbejder over grænsen til Norge og til Finland, mens 
der i Danmark findes et grænsesamarbejde med Tyskland. Der findes også en nordisk informa
tionstjeneste, Info Norden, som udover Sverige og Danmark omfatter Norge, Finland, Island, 
Færøerne, Grønland og Åland.
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RUBBE
Grensetjänsten Norge-Sverige er derimod styret 

af to myndigheder som hovedaktører, nemlig NAV og 
Arbetsförmedlingen, hvilket også gør sig gældende 
for Øresunddirekt Sverige, som har myndigheden, 
Länsstyrelsen Skåne, som ansvarlig.

Grænsetjenesterne er altså organiseret forskelligt, 
men Øresunddirekt er den eneste grænseinforma-
tionstjeneste, som organisatorisk er opdelt mellem de 
respektive lande, og hvor ansvaret er fordelt mellem 
politiske organer på forskellige niveauer; den poli-
tiske samarbejdsorganisation, Greater Copenhagen 
Commitee, for Øresunddirekt Danmark og myndighe-
den, Länsstyrelsen Skåne, for Øresunddirekt Sverige.

Kigger man på det praktiske, er det også forskel-
ligt, hvordan grænsetjenesterne er organiserede. 
Både Grensetjänsten Norge-Sverige og Region 
Sønderjylland-Schleswig Infocenter er fysisk pla-
cerede på et fælles kontor for de respektive lande. 
Grensetjänsten Norge-Sveriges kontorbygning ligger 
placeret lige på grænsen mellem Norge og Sverige 
med kontorlokaler i Sverige i Morokulien, og bygning-
ens mødelokaler i Norge i Magnor. Region Sønderjyl-
land-Schleswigs Infocenter er også et fælles kontor 
for begge lande, og det ligger placeret lige nord for 
den dansk-tyske grænse i Padborg.

Nordkalottens Gränstjänst er opdelt på to kontorer 
i henholdsvis Tornio i Finland og Skibotn i Norge, men 

uden kontor i Sverige (Tornio grænser til svenske 
Haparanda og byerne er sammenlinkede), mens Info 
Norden er fordelt på alle landene samt landområ-
derne og sidder dermed ikke samlet på ét kontor. I 
Øresunddirekt sidder medarbejderne også adskilt, 
da Øresunddirekt Sverige er placeret i Malmø med 
et borgerkontor, mens Øresunddirekt Danmark er 
placeret i København og er en webredaktion.

Alle grænsetjenesterne er helt eller delvist finan-
sierede af myndigheder, men det gælder ikke for 
Info Norden, som fuldt ud er finansieret af Nordisk 
Ministerråd. Nordisk Ministerråd finansierer delvist 
Grensetjänsten Norge-Sverige, Nordkalottens Gräns-
tjänst og Øresunddirekt, men her adskiller Region 
Sønderjylland-Schleswig sig, da de ikke dækker en 
grænse mellem to nordiske lande, og dermed ikke får 
finansiering fra Nordisk Ministerråd. 

Øresunddirekt og Info Norden adskiller sig desuden 
ved, at deres finansiering er opdelt på de respektive 
lande. Øresunddirekt er finansieret som to organisa-
tioner – Øresunddirekt Danmark og Øresunddirekt 
Sverige. Info Norden er et samlet budgetpunkt i Nord-
isk Ministerråd, men hvert af de otte forvaltningsor-
ganer har sin egen kontrakt og dermed finansiering 
fra Nordisk Ministerråd, mens de tre andre grænse-
tjenester hver især bliver finansieret samlet og ikke 
opdelt på de respektive lande.

grænsekommunerne i Kreis Schleswig-Flensburg samt 
Ministerin für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und 
Gleichstellung.
Region Sønderjylland-Schleswig eksisterer gennem 
et samarbejde af de danske og tyske kommuner og 
regioner.

Finansiering: Danmark og Tyskland finansierer halv-
delen hver gennem kommunerne.

Info Norden 
Lande: Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, 
Island, Norge, Sverige og Åland.

Kontor: I hver hovedstæd i de otte lande. Tjenesten er 
primært webbaseret.

Formål: At give generel information til personer, 
som ønsker at flytte, arbejde, studere eller starte 
virksomhed i et andet nordisk land. Hertil formidling 
af kontaktinformation til relevante myndigheder i de 
otte lande. Desuden arbejder Info Norden for at løse 
grænsehindringer.

Organisering: Info Norden er Nordisk Ministerråds 
informationstjeneste og hører under ministrene for 
nordisk samarbejdes område. Tjenesten koordineres af 
Nordisk Ministerråds kommunikationsafdeling. Lokalt 
forvaltes Info Norden af Foreningen Norden i hhv. Dan-
mark, Finland, Island, Norge og Åland, og på Færøerne, 
i Grønland og i Sverige af de nordiske institutioner; 
Nordisk Atlantsamarbejde (NORA), Nordens Instituttet 
i Grønland (NAPA) og Nordregio. Info Norden har en 
projektleder i de otte lande.

Finansiering: Info Norden er fuldt ud finansieret af 
Nordisk Ministerråd. Nordisk Ministerråd finansieres 
af de fem nordiske stater.

Øresunddirekt
Lande: Danmark og Sverige.

Kontor: Kontor i Malmø i Sverige med fysisk borger-
betjening og kontor i København i Danmark (webre-
daktion) uden borgerbetjening.

Formål: At formidle offentlig information fra myn-
digheder til svenske og danske privatpersoner og 
virksomheder, som ønsker at arbejde, flytte, studere 
eller etablere virksomhed på tværs af Øresund. 

Desuden arbejder Øresunddirekt for at løse grænse-
hindringer.

Organisering: Øresunddirekt er organiseret i hhv. 
Danmark og Sverige. I Danmark er Øresunddirekt 
administreret af Greater Copenhagen Commitee, 
mens Øresunddirekt i Sverige er organiseret under 
Länsstyrelsen, men er et samarbejde mellem relevan-
te myndigheder og region.

Finansiering: Øresunddirekt Danmark er finansieret 
af Erhvervsministeriet, Region Skåne, Skattestyrelsen 
og Nordisk Ministerråd. Øresunddirekt Sverige er også 
finansieret af Region Skåne og Nordisk Ministerråd, 
men derudover finansierer Länsstyrelsen i Skåne, Ar-
betsförmedlingen, Försäkringskassan og Skatteverket 
med bl.a. personaleenheder.

Øresunddirekt adskiller sig fra andre 
grænsetjenester
Der er både ligheder og forskelle at se mellem de 
fem informationsgrænsetjenester. Af ligheder har de 
alle til formål at formidle information og vejledning til 
privatpersoner og virksomheder, som har eller ønsker 
et virke i to lande. Det gælder fx det at bo i et land 
og arbejde eller studere i et andet land, eller hvis en 
virksomhed ønsker at etablere sig i et andet land. Alle 
informationsgrænsetjenester arbejder desuden med 
at løse grænsehindringer. 

Kigger man på forskellene adskiller Øresunddirekt 
sig fra de andre på flere punkter. Øresunddirekt er 
opdelt mellem Danmark og Sverige i både deres op-
gaver, fysisk placering, men også når det gælder or-
ganisering og finansiering. Nordkalottens Gränstjänst 
opdeler sig mellem Finland, Norge og Sverige ved at 
være fysisk placeret med kontorer i de to førstnævnte 
lande, mens Info Norden også adskiller sig mellem de 
respektive lande på fysisk placering og finansiering, 
men hvor opgaver og organisering er samlet for græn-
seinformationstjenesten som en enhed.

Organisatorisk adskiller informationsgrænsetjenes-
terne sig fra hinanden. Det er Nordkalottrådet, som 
er ansvarlig for Nordkalottens Gränstjänst, altså et 
politisk samarbejdsorgan. Samtidigt er Nordkalottens 
Gränstjänst juridisk placeret under Region Lapland, 
som er en region i Finland. Det er også gældende for 
Region Sønderjylland-Schleswig, et politisk samar-
bejdsorgan, for Info Norden, hvor Nordisk Ministerråd 
er ansvarlig samt for Øresunddirekt Danmark, hvor 
den politiske samarbejdsorganisation Greater Copen-
hagen Commitee er ansvarlig. 
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Grensetjänsten Sverige-Norge. Infocenter Danmark-Tyskland.
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Nordkalottens gränstjänst. Nordregio House.
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Ylva Hansson, som arbejder som webkonsulent i Øresunddirekt Danmark, synes 
at samarbejdet med både de svenske kollegaer på kontoret i Malmø og de danske 
myndigheder fungerer godt – hvilket, hun mener, er en afgørende faktor i det dagli-
ge arbejde. Hun ser dog en udfordring i at balancere mellem mængden af offentlig 
information og anden information, som efterspørges.

Et samarbejde mellem to kontorer og forskellige 
opgaver

– Det er meget svært at have så megen information 
uden at have en hjemmeside. Det giver sig selv, at 
vi skal være på nettet. Og så er det nogle gange lidt 
kompleks information, så at nogen kan forklare og 
kan give lidt dybere information, det synes jeg også 
er vigtigt. Så på den måde synes jeg, at vi supplerer 
hinanden meget godt, og jeg tænker ikke, at man 
kan være uden den anden, forklarer Ylva Hansson 
om vigtigheden af at have en webredaktion i Kø-
benhavn og et informationscenter i Malmø.

De to kontorer arbejder under forskellige 
opdrag; informationscentret i Malmø har borger- 
og virksomhedskontakt med personlig rådgivning 
og vejledning, mens kontoret i København har 
til opgave at tilpasse myndighedsinformation til 
borgerne og virksomhederne digitalt. Det er også 
medarbejderne i Malmø, som deltager i events og 
på messer for at synliggøre dem, mens kontoret i 
København udbreder kendskabet til Øresunddirekt 
via Facebook og promovering af hjemmesiden med 
annoncer på jobformidlingshjemmesider.

Men at arbejde under samme varemærke med 
at have forskellige opgaver, kræver dog også en 
del samarbejde mellem Øresunddirekt Sverige og 
Øresunddirekt Danmark. Et samarbejde, som Ylva 
Hansson synes fungerer godt. Kontakten er da også 
nærmest daglig, mens der en gang om måneden er 
et fælles arbejdsmøde, hvor medarbejdere fra begge 
kontorer mødes og gennemgår det nutidige og 
fremtidige fokus.

Kontakten til de danske myndigheder fungerer 
også godt, ifølge Ylva Hansson, selvom de danske 
myndigheder ikke fast sidder som medarbejdere i 
Øresunddirekt, ligesom de svenske myndigheder 
gør. De har fundet en arbejdsmetode, som sikrer, at 
al information opdateres korrekt.

– Vi har fx kontakter i Skattestyrelsen, som vi får 
opdateret information om skat i Danmark fra. Så hvert 
år sidder vi faktisk sammen en hel dag og opdaterer 
information om eksempelvis nye regler og skattesatser. 

Og det er samme procedure med både alle andre 
danske myndigheder, som har information, som er 
relevant for personer og virksomheder med et virke 
over Øresund samt Skatteverket i Sverige, fortæller 
Ylva Hansson. Hun selv er fra Sverige og håndterer 
derfor de svenske tekster, mens Vita Thomsen, som 
er leder og dansk webkonsulent i Øresunddirekt 
Danmark, håndterer de danske tekster.

På informationscentret i Malmø skiftes medar-
bejdere fra de respektive myndigheder om at have 
arbejdsplads på Øresunddirekt og på de respektive 
myndigheders kontorer. Ylva Hansson synes, at 
det er god måde at organisere sig på, da medarbej-
derne samtidigt med, at de holder kontakten med 
deres egne organisationer og aktualiteten hos dem, 
også holdes opdaterede med Øresundsregionen og 
spørgsmål relateret hertil.

– Det synes jeg er ret unikt, og jeg synes, at det 
er en god idé, en god måde at arbejde på. Der er 
ikke nogen, der skal kunne alt om Øresundspend-
ling, men der er en fra Skatteverket, som ved alt om 
skat, men også ved noget om Øresundsregionen, 
siger hun.

De to kontorer hjælper hinanden med hvilken 
information, der efterspørges, samt hvilke spørgs-

mål der er aktuelle, således informationen begge 
steder konstant forbedres. Ylva Hansson fortæller 
også, at de på webredaktionen følger med i, hvilke 
artikler der er mest populære.

– De store områder er arbejde – svenskere, der 
kigger efter arbejde i Danmark. Men det er lidt 
sjovt, vi har også enkelte artikler, som er meget spe-
cifikke, som faktisk er dem, som nogle gange ranker 
højest. Det gælder eksempelvis vinterdæk, hvor alle 
vil vide, hvis man skal køre i Sverige, hvordan er det 
så med vinterdæk. Og ellers eksempelvis helligdage. 

Men mange spørgsmål, som kommer ind, 
vedrører ikke myndighedsinformation som fx skat, 
socialsikring og arbejde, men information, som 
stadig har betydning for de personer og virksom-
heder, som har et virke på begge sider af sundet, 
forklarer hun. Det kan fx være priser på togbilletter 
mellem landene, som kan afgøre, om der skal købes 
pendlerkort, rejsekort eller enkeltbilletter. Men det 
kan også have en bagside.
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– Jeg synes nogle gange, at det er relevant at byg-
ge artiklerne med mere information, men pludselig 
puster det sig til at blive lidt for meget i forhold til 
vores opgave om at formidle information fra det 
offentlige, forklarer hun.

Behovet for information udover den offentlige, 
som har interesse for personer og virksomheder med 
virke over Øresund stiger, men giver altså ifølge 
hende samtidigt en udfordring for webredaktionen i 
Øresunddirekt Danmark i at finde den rette balan-
cegang mellem behov og opdrag. Det er da også et 
dilemma, som ofte opstår, især efter den nye digitale 
platform har fået en tilføjelse i form af et feed-
backmodul, hvor privatpersoner og virksomheder 
kommenterer og efterlyser information. Her stiller 
mange af brugerne spørgsmål, hvilket ikke er formå-
let med funktionen. Men ifølge Ylva Hansson, er 
det et dilemma på den gode måde, da langt de fleste 
kommer med konstruktiv og positiv feedback og 
dermed viser, at informationen har relevans.

Arbetsförmedlingens framtida engagemang i Øresunddirekt har diskuterats flitigt 
sedan regeringen i januari 2019 lade fram förslaget att minska och omorganisera 
myndigheten. Nu verkar det som att Arbetsförmedlingens omorganisering träder 
i kraft först 2022. Malin Dahl, tjänstledig samordnare för Arbetsförmedlingen på 
Øresunddirekt Sverige och tillförordnad verksamhetsansvarig, ser med stor oro 
på vad omorganiseringen kan innebära för Øresunddirekts verksamhet.

Arbetsförmedlingens kommande omorganise
ring kan ställa samarbetet på sin spets
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DMalin Dahl började arbeta på Øresunddirekt 2015 
men hade kontakt med organisationen tidigare, 
framför allt i rollen som Eures-rådgivare. Hennes 
och de andra medarbetarna från Arbetsförmedling-
ens arbete sticker ut jämfört de andra myndighe-
terna på Øresunddirekt genom ett större fokus på 
uppsökande verksamhet.

– Det ligger i vårt uppdrag att få folk i arbete 
och att matcha arbetssökande med arbetsgivare. På 
informationsträffarna och i möten med människor 
pratar vi om arbetsmarknaden och försöker få folk 
att se möjligheterna. Det är vårt uppdrag att öka 
integrationen, att få folk att lyfta blicken och se hela 
arbetsmarknaden, säger hon.
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Som samordnare för Arbetsförmedlingen på 
Øresunddirekt läggs tyngdpunkten av Malin Dahls 
arbete på att koordinera den uppsökande verksam-
het. Arbetsförmedlingen på Øresunddirekt besöker 
bland annat gymnasieskolor, jobbmässor och 
utbildningsmässor för att träffa arbetssökande som 
kan tänka sig att arbeta i Danmark. Andra tillfällen 
då Arbetsförmedlingen träffar arbetssökande är 
vid de öppna informationsträffar som hålls varje 
onsdag på Øresunddirekts kontor i Malmö och vid 
ett tillfälle i månaden på kontoret i Helsingborg. 
Dessutom åker de till Danmark för att informera 
de anställda på danska Jobcenters, motsvarande 
Arbetsförmedlingens kontor, om möjligheten för 
danskar att kunna jobba i Sverige. Arbetsförmed-
lingen samarbetar även med Work in Denmark, 
en dansk offentlig arbetsförmedlare med syfte att 
locka utländsk arbetskraft till kvalificerade yrken 
i Danmark. Här hjälper de bland annat till med 
att hitta och matcha svenska kandidater mot jobb 
i Danmark. Samarbetet sker genom ett Crossbor-
der-projekt, som ligger nere i år med anledning av 
osäkerheten kring Arbetsförmedlingens framtid. 
Crossborder-projektet drivs av Eures, EU:s nätverk 
för gränsöverskridande partnerskap för ökad rörlig-
het inom arbetsmarknaden.

Även om Øresunddirekt har funnits i 20 år så har 
verksamheten inte förlorat i relevans, menar Malin 
Dahl. Till exempel hör hon vissa påstå att efter-
som Øresunddirekt började som ett projekt så bör 
informationsarbetet vara integrerat i myndigheterna 
vid det här laget, men tycker att så fungerar det inte 
eftersom både svenska och danska myndigheter 
framför allt har de interna angelägenheterna för 
ögonen och tappar på så sätt det gränsöverskridande 
perspektivet. Regler, samarbeten och organisatio-
ner förändras också ständigt vilket enligt henne är 
argument för att myndigheterna inte på egen hand 
kan följa med i den utvecklingen.

Hon märker också att många pendlare idag är 
mer insatta jämfört med tidigare och har behov av 
en mer fördjupad information. Arbetstagarna är 
också i ständig förändring och ställs inför nya frågor 
i sina liv som pendlare.

– Den som börjar pendla nu var kanske inte 
född när bron byggdes. Den personen behöver ha 
oss för att få kunskapen. Den som började pend-
la för t.ex. fem år sedan, kan också ha en annan 
livssituation idag. Vi håller på att bli en integrerad 
region, men det finns mycket kvar att jobba med 
innan gemene man ser detta som en gemensam 
arbetsmarknadsregion, säger Malin Dahl.

Øresunddirekt jobbar med att förebygga proble-
men för pendlare, så att de inte uppstår, och därför 
blir inte alltid vikten av verksamheten heller synlig, 
tror hon.

– Pendlare eller företag som inte får rätt in-
formation hamnar tyvärr ibland i någon form av 
problem. Det andra alternativet kan ju vara att man 
inte vågar ta steget och det är också väldigt synd. 
Det är därför vi finns, som en trygghet för att förse 
individer och företag med information.

Omorganiseringen av Arbetsförmedlingen som 
utlystes under 2019 skapade en osäkerhet i Øre-
sunddirekt. Ett första besked från myndigheten 
var att antalet deltidsarbetande arbetsförmedlare 
på Øresunddirekt skulle skäras ned från åtta till 
fyra, men att varje handläggare istället skulle gå 
upp i arbetstid. Men Øresunddirekt motsatte 
sig det, med argumentet att en viktig aspekt av 
Øresunddirekt är att myndigheternas handläggare 
bör kunna variera med att jobba på sitt vanliga 
myndighetskontor och samla kunskap därifrån. 
Efter några vändningar fram och tillbaka besluta-
des att sex personer ska jobba med Øresunddirekts 
verksamhet under resten av året, två på 50 procent 
och fyra på 25 procent.

Malin Dahl saknar flera svar kring hur Arbets-
förmedlingens omorganisering kommer att påverka 
organisationen ytterligare. Minskad finansiering är 
ett möjligt utfall, men i så fall troligtvis inte förrän 
2022. Coronapandemins inverkan på Arbetsför-
medlingens framtid är också svår att överblicka.

Att frågan om Arbetsförmedlingens framtid är 
avgörande har att göra med två saker anser hon; dels 
att arbetsmarknaden är kärnan i Øresunddirekts 
verksamhet och dels eftersom det är svårt att över-
blicka konsekvenserna av vad det skulle innebära för 
Øresunddirekt som organisation ifall en myndighet 
lämnade samarbetet. Sedan starten har ingen myn-
dighet lämnat organisationen eller valt att dra ner 
på finansieringen.

Malin Dahl beskriver omorganisationen av Ar-
betsförmedlingen som den största utmaningen för 
Øresunddirekt, men hoppas att den inte kommer 
att drabba dem hårt.

– Jag vet att alla som kommer hit och lyssnar på 
oss tycker att Øresunddirekt är en bra verksamhet. 
Men vi är väl oroliga för att när man sitter i Stock-
holm och ritar den nya kartan, att man då kommer 
att titta främst på kärnverksamheten, säger hon.

STYRGRUPPEN ØRESUNDDIREKT DANMARK

STYRGRUPPEN ØRESUNDDIREKT SVERIGE

Peter Cavala (ordf.), 
Länsstyrelsen Skåne

Malin Dahl,  
Øresunddirekt Sverige

Joakim Axelsson,  
Försäkringskassan

Ninni Benediktsson, 
Arbetsförmedlingen

Maria Korner-Westin, 
Region Skåne

Sandra Forsén,  
Nordiska ministerrådet

Johan Lindström,
Skatteverket

Tue David Bak,  
Greater CopenhagenFotnot: Malin Dahl tillträdde i september tjänsten som tf. verksamhets-

ansvarig för Øresunddirekt Sverige och har därmed tagit tjänstledigt 
från Arbetsförmedlingen fram till februari 2021.

Tue David Bak,  
Greater Copenhagen

Sandra Forsén,  
Nordiska ministerrådet

Malin Dahl,  
Øresunddirekt Sverige

Maria Korner-Westin, 
Region Skåne

Vita Thomsen,
Øresunddirekt Danmark

Sara Viftrup Hansen,
Erhvervsministeriet

Jeannette Almfort,
Skattestyrelsen



69

NYTTA

ØRESUNDDIREKT • december 2020

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 

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

68

NYTTA

ØRESUNDDIREKT • december 2020

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. 

INFORMATIONSBEHOVET OM ANDRA SIDAN SUNDET VARIERAR
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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.

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

18 000

2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019

0

3 000

6 000

9 000

12 000

2016 2017 2018 2019

Personliga besök

Telefonsamtal

E-postmeddelanden

Kontakter vid externa evenemang

73

NYTTA

ØRESUNDDIREKT • december 2020

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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Tourism in Skåne men vi har aldrig kontaktat Øre-
sunddirekt. Jag har inte kopplat ihop dem med att de 
kan hjälpa till med marknadsföring och vi har heller 
inte haft det behovet. Men i ärlighetens namn kan 
det också vara fråga om ren okunskap. Att vi inte ve-
tat vad Øresunddirekt har att erbjuda. Men det är ju 
aldrig för sent! Annars har vi inte fått särskilt mycket 
råd från andra utan vi har löst det mesta själva.
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Drakamöllans gårdshotell utanför Degeberga i östra Skåne har en särskild koppling 
till Danmark. Efter en recension i tidningen Politiken 2012 blev deras kokbok översatt 
till danska – Drakamöllans køkken – och en stor försäljningssuccé med sin inriktning 
mot traditionell skånsk mat och med historia om gården. I dag kommer omkring 60 
procent av deras gäster från Danmark.

”Danmark blev väldigt tidigt en hemmamarknad”

Ingalill Thorsell är ägare till Drakamöllans gårds-
hotell, som består av en samling korvirkeshus med 
anor från 1600-talet som ligger charmigt utplacerat 
i Drakamöllans naturreservat och framför allt lockar 
gäster som söker stillhet, ro, god mat och möten 
med nya människor. 

Varför lockar ni många gäster från den danska sidan?
– Danmark blev väldigt tidigt en hemmamarknad 
för oss kan man säga. Vår första kokbok som kom 
2012 översattes till danska och har sålts i över 10 
000 exemplar. Den blev vår främsta säljkanal i Dan-
mark, via de som har köpt boken i Danmark och 
Sverige och som sedan visar upp den för vänner och 
bekanta. Vi har tolv dubbelrum och vi kan som en 
liten verksamhet inte ägna oss åt vidlyftig marknads-
föring. Vår viktigaste markandsföringskanal är nöjda 
gäster som kommer tillbaka och som berättar för 
sina vänner och kollegor om oss. 

Varför är just Danmark intressant?
– Köpenhamn är vår närmsta riktiga storstad. Där 
bor ett par miljoner människor inom kort avstånd 
från Drakamöllan. Detta är för dem ett exotiskt res-
mål, det är nära men ändå i utlandet. Det finns dess-
utom en stark historisk koppling. För Malmöbon till 
exempel är miljön här lite mer ”vanlig”. Den svenska 
kronkursen har heller inte gjort det svårare direkt. 

Hur marknadsför ni er?
– Genom deltagande på mässor, events och med 
artiklar och kokböcker. Sedan tror jag det är viktigt 
att vi vänder oss till våra danska gäster, till exempel 
genom att välkomna dem på danska. Vi försöker ock-
så medvetet förstå oss på vad de är intresserade av. Vi 
har till exempel anpassat vår vinlista till våra danska 
gäster. Det gäller att tänka på varje litet steg. 

Vad är viktigt att tänka på i marknadsföringen 
gentemot Danmark?
– Danskar är mer tydliga än svenskar så det gäller 
att vara tydligare och rakare i sitt budskap. Allt som 

har med lagom att göra 
ska man utesluta. Det är 
också viktigt att bejaka det 
förflutna och vad som är 
det gamla danska. Framför 
allt inom äldre ålders-
grupper så kan de väldigt 
mycket om Skånes historia. 
Det kan vi använda som en 
positiv kraft i marknads-
föringen. Dessutom är danskarna stora naturälskare, 
fågelkännare och svampplockare. Det är också väldigt 
viktigt att berätta att hit kan man komma för att få 
plats och utrymme. Lägger man ihop de bitarna så 
blir det väldigt spännande för dem. 

Har ni även många företag som besöker Draka-
möllan?
– Företagen är lite mer svårarbetade. Det är visser-
ligen närmare från Köpenhamn hit än till exempel 
Jylland, men en hel del företag har som policy att de 
måste konferera inom Danmark. 

Vilka utmaningar finns?
– Det är dyrt att åka över bron vilket är tufft. Framför 
allt för mig som ofta reser över för att träffa kunder. 

Ni har även ett danskt dotterbolag. Har det varit 
några utmaningar med att driva det?
– Vi har ett dotterbolag inom opera och teater och 
som är danskt eftersom vi hämtar den mesta persona-
len därifrån. 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. 
Det gäller att omge sig med goda rådgivare. Det 
underlättar också att ha samma bank på båda sidor 
sundet. 

Har ni använt er av någon informationstjänst för råd 
och vägledning, som till exempel Øresunddirekt?
– Vi har jobbat tillsammans med Visit Sweden och 

Den 1 januari 2020 hade analysföretaget GFK, Growth from Knowledge, fullbor-
dat flytten av sitt Nordenkontor från Lund till Ørestad i Köpenhamn. På vägen fick 
de svenska anställda hjälp av Øresunddirekt med hur de skulle förhålla sig kring 
många nya regler, som bland annat VAB, skatte-, socialförsäkrings- och pensions-
frågor.

GFK flyttade hela kontoret från Lund till 
Köpenhamn

Ann Wennberg, teamledare på GFK, är en av cirka 
25 svenska anställda som följde med företaget över 
till Danmark. GFK arbetar med att samla in infor-
mation och statistik som sedan omvandlas till mark-
nadsanalyser för dagligvaruhandeln. Från kontoret i 
Köpenhamn ansvarar man för hela Nordenmarkna-
den. Totalt är de 65-70 anställda varav ungefär två 
tredjedelar är danskar och en tredjedel är svenskar.

Ann Wennberg beskriver det som ett stort steg 
både för henne och de svenska kollegor som började 
jobba i Danmark istället. Ett år före flytten bestämde 
sig företaget för att ta in experthjälp.

– 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. Då var det ganska naturligt att leta 
efter expertis. Vad behöver den som ska flytta med för 
information? Vad behöver den kunna ta för beslut? Så 
ganska tidigt hittade vi Øresunddirekt, säger hon.

HR-avdelningen bokade in ett möte med infor-
mationstjänsten. Upplägget för hjälpen inför flytten 
var sedan att varje medarbetare erbjöds att komma på 
en informationsträff i Øresunddirekts lokaler i Mal-
mö. Tio till femton anställda bjöds in åt gången för 
att höra om vad de behöver tänka på som anställda 
i Danmark. Sedan erbjöds en ytterligare informa-
tionsträff strax innan flytten, en möjlighet som färre 

utnyttjade eftersom flera ändå hade valt att inte följa 
med företaget till Danmark. Dessutom fanns det 
möjlighet att komma på ett personligt rådgivnings-
möte, förklarar Ann Wennberg.

De två informationsträffarna hade lite olika inrikt-
ningar, där den första var mer av allmän karaktär.

– Jag upplevde att den information vi fick första 
gången var jättebra. Andra gången hade man önskat 
att få lite klarare besked. Då kom det mer konkreta 
frågor, säger Ann Wennberg och syftar på att många 
då hade frågor som rörde mer ens personliga förhål-
landen.

Att börja jobba i Danmark och sätta sig in i alla 
nya regler, varav många skiljer sig mot de svenska, är 
ett stort steg vilket inte underlättades av att GFK:s 
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HR-avdelning senare flyttades till England. Mycket 
behöver man ordna med själv, som till exempel att 
skaffa ett danskt bankkonto och CRP-nummer, 
menar Ann Wennberg. Efter flytten kom även coro-
napandemin vilket gjort att många anställda antingen 
önskar eller uppmanas att jobba hemifrån.

Frågan om hemarbete är en sådan omdiskuterad 
fråga som är svår att få ett klart besked kring och där 
regelverket mellan länderna är svår att överblicka, 
tycker Ann Wennberg. Om man arbetar hemifrån 
mer än reglerna tillåter kan det leda till att man riske-
rar att få betala arbetsgivaravgifter i två länder.

– Det är en sådan fråga som det har varit mycket 
diskussioner kring på kontoret.

Om värdet av Øresunddirekt som stöd och hjälp 
inför deras företagsflytt, säger Ann Wennberg:

– Jag kan tycka att den var mycket värdefull. Även 

deras hemsida är bra. Det finns inget annat alternativ 
där det finns samlad information. Då måste man 
gå till Försäkringskassan eller Skatteverket och hitta 
någon som kan just de här sakerna. Min upplevelse är 
att de gör ett väldigt bra jobb.

Hon skulle önska att det för Öresundspendla-
re fanns tillgång till mer personlig hjälp, för alla 
kontakter som ska tas med danska myndigheter och 
ansökningar som ska skickas in för att få pappren i 
ordning när man börjar jobba i Danmark, innebär en 
snårig djungel. 

– Jag kan känna under det första året att det är 
säkert något jag har glömt att göra. Där har man 
som länder, och kanske också för Øresunddirekt, ett 
jobb att göra, att på något sätt följa upp. För man är 
väldigt ensam där tycker jag.

Anette Hallstrøm etablerede i 2016 virksomheden Hallkom i København og flyttede et 
år senere til Malmø. Hun har dermed et virke over Øresund som både virksomheds-
drivende samt som pendler, og med begge følger forskellige udfordringer, mener hun. 

Hun er både virksomhedsdrivende og pendler 
over Øresund

Hallkom så lyset i 2016 efter Anette Hallstrøm hav-
de været på en rejse til New Zealand og reflekteret 
over næste kapitel i hendes liv. I mange år indtil 
havde hun arbejdet med kommunikation og mar-
kedsføring i IT-branchen og før da med radio. Og i 
dag, fire år senere, er hun glad for sin beslutning.

– Der er ingen tvivl om, at denne frihed til at 
gøre, hvad jeg har lyst til og arbejde, når jeg har lyst, 
det betyder meget mere for mig, forklarer Anette 
Hallstrøm.

Da Hallkom blev en realitet var tanken ifølge 
Anette Hallstrøm, at hun skulle kommunikere, 
lave sociale medier, skrive artikler og blogs samt 
pressemeddelelser. Men skæbnen ville noget andet, 
nemlig podcasts.

– Det er jo i virkeligheden podcasts, jeg er 
allerbedst til, og podcastmarkedet boomer, forklarer 

hun.
I 2017 flyttede 

Anette Hallstrøm 
til Malmø, men 
beholdt Hallkom 
i København. Det 
har specielt givet 
udfordringer på 
skatteområdet, hvor 
især reglerne har 
været svære at forstå. 
Hun søgte blandt 
andet vejledning hos Øresunddirekt, hvor nogle 
danske skatteeksperter var inviteret til Malmø for 
at rådgive virksomheder. Men skatteeksperterne har 
kun mulighed for at informere om gældende regler 
og kan ikke rådgive virksomheder om, hvordan de 
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på pumpen några gånger gällande språken. Vi funderade 
länge på vilket språk vi skulle använda för vi ville inte 
använda engelska. Nu har vi bestämt att det blir svenska 
och danska och så tar vi siffrorna på engelska, säger han.

Skulle man kunna säga att den rädslan som ni 
upplevde med att gå in på den danska marknaden 
var obefogad?

– Nja, jag har flera vänner som har jobbat i 
Danmark och som ägt danska bolag och som alla 
har misslyckats. Jag har själv haft säljare som försökt 
sälja in konferenser men det har varit kört. Det 
har varit av olika anledningar. Man behöver förstå 
kulturerna fullt ut för att det ska gå bra tror jag.

Nu väntar en försiktig expandering av Marienlyst, 
som är en kombinerad spa- och hotellanläggning 
och med möjligheter att besöka Helsingør, Louisiana 
eller spela golf på golfbanorna runt omkring. ESS 
Group vill skapa ett New England-inspirerat hotell 
men väljer också att fortsätta den utvecklingsresa som 

påbörjats redan tidigare. Medvetet har ESS Group 
valt att ta små steg framåt.

– Man kan säga att vi jobbar hårt med för-
ankring, det har varit det viktigaste för att kunna 
överbrygga kulturskillnaderna. Det är viktigt att ha 
en inställning där man inte går in och tar över utan 
att man försöker använda den entreprenörskap som 
finns i bolaget, säger Anders Nilsson.

ESS Group har en HR-avdelning som sköter 
hanteringen av den nästan 200 medarbetare stora 
personalstyrkan. Regler kring danska arbetsvillkor 
och förhållandet med fackorganisationer är exempel 
på områden som är helt nya för dem sedan de gick 
in på den danska marknaden. De har till en början 
valt att köpa in de flesta tjänster för att underlätta 
etableringen.

– Nu i inledningsskedet tar vi in mycket extern 
hjälp. Vi försöker lära oss grunderna och köper in 
professionell hjälp tills vi har byggt upp den här 
kunskapen själv, säger Anders Nilsson.

Svenska företaget ESS Group tog hösten 2019 över driften av det anrika hotellet 
Marienlyst utanför Helsingør vilket blev deras första satsning på den danska sidan. 
Operativa chefen Anders Nilsson kände på grund av kulturskillnaderna länge en 
rädsla att ge sig in på den danska marknaden, men har genom att behålla dansk 
personal på plats och genom att förankra företagets kultur hittat en bra medelväg för 
etableringen av verksamheten.

Marienlyst är ESS Groups första danska hotell
satsning

ESS Group äger och driver Ystad Saltsjöbad sedan 
2007 och har totalt 8 hotell och 15 restauranger i 
framför allt Sverige, men också i Norge och Dan-
mark. I höstas gav de sig för första gången in på den 
danska marknaden. De hittade en konstellation där 
ESS Group tog över driften av Marienlyst medan själ-
va fastigheten köptes av investeringsbolaget Midstar. 

Länge var dock ESS Group 
motvilliga att ge sig in på den danska 
marknaden. Skillnader i affärskultur 
och förhandlingsstrategi var anledning 
att hålla i handbromsen, menar Anders 
Nilsson.

– Det finns ju en grundskillnad 
mellan vad som är danskt och svenskt, 
det vill säga att man i Sverige jobbar 
efter konsensusbeslut, medan man i 

Danmark är mer hierarkiska. Vi har kollegor i bran-
schen som har gjort affärer i Danmark och som inte 
har lyckats, säger han och fortsätter:

– Men i Marienlyst såg vi en produkt som vi 
kände oss trygga med och vi har många danska gäster, 
inte minst på Ystad Saltsjöbad, så vi är vana vid dem. 
När sedan vd:n och organisationen valde att följa 

med så kände vi oss väldigt trygga med 
det. Jag kan säga att av mina värsta 
farhågor så har inga besannats.

Språkförbistringar, olika företags-
kultur och formerna för arbetsledning 
skiljer sig i vissa fall mellan länderna. 
ESS Group ser satsningen på Marien-
lyst som långsiktig och därför ville de 
tidigt införa sina företagsvärderingar. 

– Det har gått bra. Sedan har vi gått 
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Fotnot: Intervjun gjordes i februari 2020. Enligt ett inslag i TV2Lorry den 9 december 2020 tvingas Marienlyst säga upp mer än 200 anställda som en följd 
av de utökade danska coronarestriktionerna som bland annat innebär att danska restauranger måste hålla stängt för besökare 9 december - 3 januari.



79

INTERVJUER FÖRETAG OCH PENDLARE

ØRESUNDDIREKT • december 2020

Listan över bekymmer som följer av att bo i ett land och arbeta i ett annat kan göras 
lång, om man frågar Kjersti Gaalmark som pendlar från Malmö till Köpenhamn. Om 
man som henne dessutom arbetar på en norsk ambassad så kan det försvåra situa-
tionen ytterligare.

”Jag har varit utsatt för de flesta utmaningar”

Kjersti Gaalmark har hemvist i Malmö men pendlar 
till jobbet som receptionist på Norges ambassad i 
Köpenhamn. Hon är inne på sitt fjortonde år som 
pendlare.

– Jag tycker att mycket har blivit bättre med 
åren. Men det är ofta överfulla tåg och speciellt i 
coronatider så är ju inte det så trevligt. Men jag 
upplever att tågen går i tid i alla fall, säger hon, när 
hon precis har hoppat av tåget på Malmö C.

Listan över utmaningar som hon har stött på 
som pendlare sträcker sig från allt mellan svårigheter 
med att kunna gå till tandläkaren till att barnbidra-
gen inte har betalats ut. Kjersti Gaalmark stötte på 
hinder med att kunna gå till tandläkaren i Sverige 
eftersom hon är sjukförsäkrad i Danmark och där-
med inte kan skriva in sig hos svenska Försäkrings-
kassan, men genom att ansöka om ett särskilt intyg 
från Försäkringskassan kan man lösa det.

– Den gången tog jag kontakt med Øresunddi-
rekt. Det var för några år sedan. Det handlade om 
att jag inte kunde gå till tandläkaren bland annat för 
att jag har skattat i Norge. Det blir extra komplice-
rat när man jobbar på en ambassad, säger hon.

 Hennes värsta utmaning var annars när de 
svenska och danska myndigheterna inte kunde enas 
om vem som var ansvarig för att betala barnbidraget 
för hennes barn.

– Bidraget tillbakahölls i tio månader innan de 
kunde bestämma sig för om det var Sverige eller 
Danmark som skulle betala. Till slut var det ju Dan-
mark som skulle betala ”børnepengen”, säger hon 
och förklarar att problemet klarades upp tack vare 
att hennes chef till slut skrev ett brev till myndighe-
terna och förklarade situationen.

Hon upplever också att det ofta är omständigt att 
ansöka om sjukförsäkringskort som ger rätt till vård 
i Danmark eller det blå sjukförsäkringskortet som 
ger rätt till vård inom EU.

– Jag måste söka för dem varje år och det är 
inte säkert jag får dem. Jag upplever också att de är 
lite tuffare med den typen av saker i Danmark än i 

Sverige. De ställer mycket frågor som: jobbar du där 
fortfarande? Man blir kollad.

För tillfället är dock pendlarvardagen ganska 
problemfri, menar Kjersti Gaalmark.

– Jag känner att jag har varit utsatt för de flesta 
utmaningar men just nu fungerar det. Men så fort 
mitt blåa EU-kort går ut så blir man nervös igen 
för då ska man ta fram hela dokumentationen till 
myndigheterna igen.

Hon lägger till att hon förstår att hennes situa-
tion är lite speciell i och med att hon jobbar på en 
ambassad.

Behövs en informationstjänst som Øresunddi-
rekt i regionen?

– Ja, det tror jag för det är ofta full förvirring när 
man pratar med andra som pendlar. Det är inte lätt 
att veta vad man ska göra och man skickas ofta runt 
mellan myndigheterna. Man får höra att den frågan 
tillhör danskarna och den svenskarna.
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skal gøre i sin specifikke sag. De henviser til kon-
sulentbureauer for at få hjælp, hvilket overraskede 
Anette Hallström lidt.

– Jeg troede jeg skulle have rådgivning men fandt 
ud af, at jeg var nødt til at skaffe mig en revisor, 
fortæller Anette Hallstrøm.

Derfor har hun hyret en dansk revisor til at tage 
sig af det danske regnskab samt en svensk revisor, 
som hjælper med den svenske skat. Og alligevel 
oplever Anette Hallstrøm, at det er svært at forstå 
reglerne for at undgå dobbeltbeskatning, hvilket 
hun godt kunne tænke sig mere rådgivning om og 
større regionalt fokus på.

– Jeg synes, at politikere bør gøre meget mere 
for at gøre det her nemt for mennesker. For vi er 
en region. Vi burde ikke være to lande, som ikke 
snakker sammen.

Anette Hallstrøm har også deltaget i flere av 
Øresunddirekts møder og netværksarrangementer 
henvendt til mindre virksomheder, som forsøger 
eller har etableret sig på den anden side af Øresund. 
Og ifølge hende var det værdifuldt. Hun mener, at 
de deler rundhåndet ud af deres viden og forsøger 
at hjælpe virksomheder, hvilket hun også ser som 
deres styrke. Hun savner dog, at der bliver lavet flere 
netværksmøder, hvor både svenskere og danskere 
deltager, for det er hovedsageligt svenskere, hun har 
mødt til arrangementerne. Desuden at det bliver 
synliggjort, at virksomheder, som er et par år gamle, 
også er velkomne til at deltage på møder og til 
arrangementer i Øresunddirekt.

Efter Anette Hallstrøm flyttede til Malmø i 
2017, har hun ugentligt pendlet til arbejde i Købe-

havn, da hendes kunder er danske. Hun har dog 
ikke overvejet at bruge Øresunddirekts vejledning 
og information privat. Det er dog heller ikke infor-
mation fra myndighederne, som Anette Hallstrøm 
ser en udfordring i som pendler. Derimod føler hun, 
at hun ikke kan stole fuldt ud på, at togene altid 
kører til tiden, og der ikke pludseligt er sporarbejde, 
når hun har en studietid til optagelse i København 
en hverdagsmorgen. Men det finder hun som oftest 
en løsning på. Hverken ID- og grænsekontrol 
eller coronapandemi ændrer på Anette Hallstrøms 
tilfredshed med at pendle over Øresund.

– Jeg kan faktisk rigtig godt lide at køre i tog, når 
man ikke har angst for at blive smittet med corona. 
Jeg synes faktisk, at turen er for kort. Der er for kort 
tid til at sætte sig ned med en god bog. Så jeg kan 
godt lide at pendle, fortæller hun.

Det var på grund af aldersspørgsmål, at Anet-
te Hallstrøm på sin rejse til New Zealand i 2016 
besluttede sig for at etablere Hallkom.

– Så fik jeg den tanke, at jeg ville prøve at stå på 
egne ben, da jeg på det tidspunkt var 52 år, og jeg 
kunne godt regne ud, at hvis jeg skulle ud og søge 
job, så var det nok ikke mig, der lå øverst i bunken 
på grund af min alder, fortæller Anette Hallstrøm og 
fortsætter:

– Den der kæmpe usikkerhed og frygt for ikke 
lige pludselig at blive kaldt til samtale, fordi jeg 
rundede halvtredsårsmærket, den er væk nu. Og det 
er jo det mest fantastiske. Folk de samarbejder med 
mig, fordi jeg er rigtig god til det, jeg laver, og ikke 
fordi jeg har en bestemt alder.
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Christine Rønne Hansen finder det normalt afslappende at pendle hver dag til 
drømmejobbet på Skånes universitetssjukhus i Lund. Men hun oplever, at græn-
sekontroller og coronakrise gør perioder som pendler mere besværlig. Og som 
bosat i Danmark med arbejde i Sverige, har hun erfaret, at det er svært at forstå 
reglerne om skat og socialsikring.

At pendle ”går lidt op og ned”

Siden oktober 2015 har Christine Rønne Hansen 
pendlet til sit arbejde som læge på sygehuset i Lund, 
hvor hun arbejder med børn med lungesygdomme. 
Da hun begyndte at arbejde i Sverige, ønskede hun 
at forstå reglerne om skat og socialsikring – noget 
som ikke var lige nemt.  På Skatteverkets hjemme-
side var det svært at få information om sink-skat-
ten samt finde ud af, hvilken blanket hun skulle 
udfylde. Via en Google-søgning fandt hun Øre-
sunddirekt, og det var her, hun fik hjælp til at forstå 
skatten, men følte ikke, at hun blev meget klogere 
på socialsikringen. 

– 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 
jeg rimelig svar på efterhånden, forklarer Christine 
Rønne Hansen og fortæller, at hun da heller ikke 
uden Øresunddirekt havde fundet frem til den rette 
blanket hos Skatteverket, som hun skulle udfylde.

Men når det gælder socialsikringen, følte hun, 
at informationen var uoverskuelig, og at hun søgte 
i ring på hjemmesiden. Og det, hun kunne finde 
frem til, var, at hun kun kan blive medlem af För-
säkringskassan og dermed være socialsikret i Sverige, 
når hun har brug for hjælp og dermed opretter en 
sag. Derfor har hun ikke selv tilmeldt sig Försäk-
ringskassan, mens hendes arbejdsplads har hjulpet 
med at sørge for, at hun er socialsikret.

På trods af, at hun ikke fik svar på alt, mener 
Christine Rønne Hansen, at Øresunddirekt er en 
styrke og har en relevans for pendlere.

– Jeg synes, at det er den eneste hjemmeside, jeg 
er kommet på, som har fundet de danske og svenske 
regler. Hvor man kan finde det på én side, forklarer 
hun.

Christine Rønne Hansen nyder normalt tiden i 
toget til og fra Sverige, men oplever i perioder en del 
udfordringer ved at pendle.

– Det går lidt op og ned. I perioder går det rigtig 
fint. Men da der kom den ekstra grænsekontrol for 

tre år siden, var det virkelig træls i et godt stykke tid. 
Og lige nu, hvor grænsen er lukket, er det også ret 
træls, fortæller Christine Rønne Hansen og hentyder 
til coronapandemien.

For tre år siden, oplevede hun med den ekstra 
grænsekontrol, at turen minimum tog ti minutter 
længere end vanligt. Hun skulle skifte på Malmø 
Centralstation, hvilket betød, at hun sommetider 
ikke nåede toget videre til Lund. Da grænsekontrol-
len stoppede, oplevede hun, at pendlingen begyndte 
at køre problemfrit igen. Lige indtil coronakrisen 
indtrådte i foråret.

– Der kører kun tog en gang i timen om aftenen. 
Om morgenen kører de hver halve time, så det er 
blevet lidt nemmere. Men det er besværligt, for man 
skal i Malmø skifte tog, og man skal vise pas på ve-
jen hjem samt sidde og vente i toget, til man bliver 
lukket ud, fortæller hun.
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Marita Kongshammer är rutinerad som pendlare och gör sitt sjuttonde år som dag-
lig resenär mellan Malmö och Danmark. Med sin erfarenhet tar hon tag i de flesta 
gränsproblem som drabbar henne själv, men tycker att Øresunddirekt är en bra 
källa till uppdaterad information om regler för pendlare, och inte minst användbar 
för nya pendlare.

Van pendlare som redan har koll på det mesta

Marita Kongshammer har nyss kommit med tåget 
från arbetet i Köpenhamn, där hon arbetar med 
designbelysning mot den svenska marknaden. Innan 
dess jobbade hon i resebyråbranschen, även det i 
Köpenhamn. Hon är en erfaren Öresundspendlare 
som har besökt Øresunddirekts hemsida då och då 
för att läsa olika artiklar och tycker att den har en 
bra blandning av information om regler som pend-
lare behöver känna till.

– Den är jättebra. Nu är jag ingen storanvändare 
eftersom jag är en van pendlare och kan det mesta.

Om Øresunddirekt generellt säger hon:
– Jag tycker de är väldigt relevanta. De är en stor 

del i vår Öresundsregion och det behövs någon som 
kan ge den informationen. Där är alltid nytillkom-
na pendlare som behöver hjälp och även vi erfarna 
pendlare kan behöva uppdateringar. Det kan ju vara 
något som ändras.

Själv hade hon till exempel problem med sin 
danska deklaration, där en avgift hade lagts till i 
summeringen eftersom myndigheterna trodde att 
hon hade en så kallad ägarlägenhet (ejerlejlighed). 
Men Marita Kongshammer bor i en svensk bostads-
rättsförening. Hon tog tag i saken och kontaktade 
danska skattemyndigheten som meddelade att 
avgiften var felaktig.

Något annat som hon ser som lite orättvist är att 
hon som arbetande i Danmark behöver betala in till 
dansk a-kassa, där avgiften är betydligt högre, men 
att, om hon blir arbetslös, hamnar 
under den svenska a-kassans regler 
och får ersättning därifrån.

– Jag skulle kunna tänka mig att 
de kan driva på det här systemet 
med att man inte har tillgång till 
a-kassan i det land man jobbar, säger 
hon.

Marita Kongshammer beskriver 
pendlarlivet som en livsstil och har 
under årens lopp lärt sig att det 

underlättar om man har en avslappnad inställning 
till pendlingen. Restiden brukar hon fördriva genom 
att läsa, lyssna på musik, prata med andra passage-
rare eller bara titta ut genom fönstret och koppla av. 
Hon minns att minsta tågförsening i början kunde 
ge en oroskänsla men menar att det är viktigt att ha 
en tålmodig arbetsgivare som accepterar att det kan 
hända ibland och vet att jobbet blir gjort ändå.

Utmaningar under åren som Öresundspendlare 
har inte saknats tycker hon. 2015 års flyktingkris 
med de efterföljande gräns- och id-kontroller var 
en turbulent period minns Marita Kongshammer, 
då hon och andra pendlare på väg mot Sverige, var 
tvungna att kliva av tåget på Köpenhamns flygplats 
och sedan skynda igenom vänthallen, för att sedan 
legitimera sig för polisen innan de kunde kliva på 
ett tåg vidare mot Sverige.

– Det var stirrigt och stressigt och totalt kaos, 
säger hon och säger att det förlängde restiden med 
nästan en timme.

Även coronapandemin har skapat en del pro-
blem, framför allt med färre tågavgångar till följd 
av att Danmark den 14 mars stängde gränserna för 
i stort sett alla utländska medborgare, utom för de 
med ett arbete på den danska sidan. Den 1 augusti 
öppnades gränsen tillfälligt igen för hela Sverige. 
Marita Kongshammer har under pandemin kommit 
överens med arbetsgivaren om att jobba hemifrån 
ett par dagar i veckan.
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lingarna i Sverige och Danmark, kallat AF-Øresund, 
med kontor på båda sidor sundet som bildats efter 
ett gemensamt dansk-svenskt regeringsbeslut. Vid 
millennieskiftet var arbetslösheten i Sverige högre 
än i Danmark och framför allt fanns det möjligheter 
till jobb på den danska sidan inom branscherna IT, 
restaurang och vård.

Webbredaktionen placeras i Köpenhamn
Statens Information, SI, den då officiella danska in-
formationsmyndigheten, fick hösten 1999 i uppdrag 
av regeringarna att lämna förslag till hur en dansk-
svensk informationstjänst skulle kunna utformas. 
I förslaget som togs fram konstaterade SI att en 
webbsida som gav myndighetsinformation och svar 
på frågor om regler och skillnader mellan länderna 
vore det bästa alternativet. Regeringarna gick på 
linjen som var utarbetad i förstudien med förbehållet 
att hemsidan skulle kompletteras med telefonbe-
tjäning och möjlighet till personlig service på vissa 
befintliga myndighetskontor. Från svensk sida tyckte 
myndigheterna att personlig service var nödvändigt 
för att kunna ge tillgänglig och bra information och 
därför pågick parallellt diskussioner om att öppna ett 
informationskontor med placering i Malmö. Flera 
intervjupersoner uppger att ett sådant besökscenter, 
ur dansk synvinkel, inte upplevdes lika intressant 
eftersom danska myndigheter, och inte minst Statens 
Information, generellt hade kommit längre med att 
ge digital myndighetsinformation på nätet än vad fal-
let var i Sverige. Eftersom SI redan hade erfarenhet av 
att informera via webben så förlades webbredaktionen 
dit. 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 och som var med 
och skrev förstudien.

– Man ska se det som att vi ville skapa ett virtu-
ellt hus, och då kan det även handla om ett fysiskt 
hus, men inledningsvis ville vi i alla fall skapa ett 
digitalt informationssystem. Det var det moderna 
på den tiden, att man kunde visa att det gick att di-
gitalisera offentlig information. Det var det som var 
Statens informations huvuduppgift, fortsätter han.  

De båda regeringarna tillsköt sammantaget 
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. En ge-
nomförandegrupp tillsattes bestående av företrädare 
för myndigheter, med ansvar för uppbyggandet av 
informationstjänsten fram till att Statens Informa-
tion tog över ansvaret efter att hemsidan lanserats.

Svenska UD beslutade samtidigt om att bidra 
med ytterligare 12,3 miljoner svenska kronor till att 
finansiera ett servicekontor i Malmö, där besökare 
skulle kunna prata med och få information från flera 
myndigheter samtidigt. Eftersom verksamheterna på 
båda sidor sundet hade i uppgift att ge myndighetsin-
formation till medborgare i regionen, betonade UD 
att det var viktigt att verksamheterna byggdes upp i 
”samspel” med varandra. Både den danska och svens-
ka regeringen avsatte dessutom ytterligare pengar till 
Øresund Network, en större marknadsföringssatsning 
för att sprida kännedomen om regionen interna-
tionellt. 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 rap-
portera om gränshinder till Nordiska ministerrådets 
Gränshinderråd

Myndighetskontoret i Malmö byggs upp
Länsstyrelsen i Skåne, tillsammans med Skattemyn-
digheten, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan 
och Region Skåne, stod bakom ansökan till UD om 
medel för att öppna ett myndighetskontor i Malmö. 
Planeringen och uppbyggandet av informationskon-
toret inleddes under våren 2000 med Länsstyrelsen 
som ansvarig samordnare och med ansvaret för att 
hitta en lokal, sätta ramarna för budgeten och starta 
verksamheten. Den 28 juni 2000 invigdes konto-
ret på Stortorget med en stor Øresunddirekt-skylt 
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Invigningen av Øresunddirekts informationskontor i Malmö den 
28 junii 2000.
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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 gå igenom och analysera regler 
och rutiner inom nio olika temaområden. 1999 
släpptes den gemensamma regeringsrapporten 
”Øresund – en region 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 arbetsförmed-

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
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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 invigdes Øresundsbron efter att det första 
anläggningsarbetet hade inletts 1993 och stämning-
en var förväntansfull kring öppningen. Samma dag 
öppnade webbredaktion i Köpenhamn Øresunddirekts 
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 
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FINANSIERING AV
ØRESUNDDIREKT I
KÖPENHAMN
23 mars 2000: De svenska 
och danska regeringarna 
beslutar om finansieringen 
av en gemensam dansk-
svensk informationstjänst, 
med 34 miljoner DKK mellan 
2000-2003. Forskningsminis-
teriet bidrar med 11 miljon-
er, Erhvervsministeriet med 
6 miljoner och Utrikesdepar-
tementet med 17 miljoner.

FINANSIERING AV
ØRESUNDDIREKT I MALMÖ
23 mars 2000: Svenska re-
geringen ger stöd till uppbyg-
gandet av ett information-
skontor i Malmö. Projektet 
kallas ”Öresund i butik” och 
finansieras med 12,3 miljoner 
SEK mellan 2000-2003.

LÄNSSTYRELSEN BLIR 
SAMORDNARE
Länsstyrelsen får det över-
gripande samordningsans-
varet för kontoret och
uppgiften att återrapport-
era om verksamheten till 
regeringen. Respektive 
myndighet ansvarar för 
uppbyggnaden och driften 
av sin egen verksamhet på 
kontoret.

FYRA ELEMENT
Målet är att skapa en 
“elektronisk informations-
bro över Öresund”. Infor-
mationstjänsten beslutas 
bestå av fyra element: en 
webbsida, telefon-
upplysning, ett nätverk för 
myndighetsinformation och 
kontor med möjlighet till 
personlig betjäning.

ORGANISATIONSHIERARKIN
En implementeringsgrupp 
tillsätts, med svenska och 
danska myndigheter och 
Øresundskomiteen som 
deltagare, med ansvar 
för genomförandet av 
informationsinsatsen. De 
avrapporterar i sin tur till 
en koordineringsgrupp, 
bestående av företrädare 
från Forskningsministeri-
et, Erhversministeriet och 
Utrikesdepartementet.

PLANERINGSMÖTEN
Implementeringsgruppens 
första möte hålls i februari. 
Under tredje mötet tas 
frågan upp om vad tjänsten 
ska heta. Ett namn som 
fungerar bra på båda sidor 
sundet eftersöks.

INFOTJÄNSTEN STARTAR
1 juli 2000: Den gemensam-
ma informationstjänsten 
tas i drift, samma dag som 
Øresundsbron öppnar. 10 
anställda arbetar med 
Øresunddirekt i Köpenhamn 
och är formellt anställda 
på myndigheten Statens 
Information.

PROJEKTPLAN
En projektplan för 
uppbyggandet av infor-
mationskontoret i Malmö 
fastställs i april.

INVIGNING AV KONTORET
28 juni 2000: Information-
skontoret i Malmö invigs, 
som fram till 2014 låg på 
Stortorget.
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FUNDAMENTET
3 maj 1999: Regeringsrap-
porten “Öresund - en re-
gion blir till” presenteras.
Sveriges och Danmarks 
regeringar tillkännager 
i rapporten att de ska 
genomföra en gemensam 
informationsinsats i Öre-
sundsregionen.

FÖRPROJEKT
Förprojektet “Projekt 
Øresund”, framtaget av 
danska myndigheten 
Statens Information på 
uppdrag av regeringarna, 
beskriver hur innehållet 
och organiseringen av en 
gemensam informations-
tjänst i Öresundsregionen 
kan se ut.

EN STYRGRUPP BILDAS
En bilateral styrgrupp 
på statssekreterarnivå 
får ansvaret att följa upp 
rapporten och inleda 
arbetet med att skapa den 
gemensamma information-
stjänsten.

ETT ÖRESUNDSRÅD 
BILDAS
Utrikesdepartemen-
tet inrättar ett särskilt 
Öresunds råd, bestående 
av regionala och nationella 
aktörer, som ska vara ett 
forum för diskussion, er-
farenhetsutbyte och kunna 
ge input i Öresundsfrågor.

ETT FÖRSLAG TAS FRAM
Forskningsministeriet 
och Erhvervsministeriet 
utarbetar tillsammans 
med Utrikesdepartementet 
under hösten förslaget 
“Model til en informa-
tionsindsats i Øresundre-
gionen”. Till grund ligger 
Statens Informations 
förprojekt som pekar ut en 
webbtjänst och ett callcen-
ter som bästa lösningar för 
en informationstjänst.

ANSÖKAN OM
FINANSIERING
Länsstyrelsen i Skåne 
skickar in en ansökan om 
medel för att finansiera ett 
myndighetsgemensamt in-
formationskontor i Malmö. 
Bakom ansökan står 
även Länsarbetsnämnd-
en, Skattemyndigheten, 
Försäkringskassan och 
Region Skåne.

RAPPORTER 
/FÖRPROJEKT

BESLUT

1999
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kommunala spelare och man kan aldrig få det helt 
spegelvänt. Nu blev det en konstruktiv uppdelning.

Kulturskillnader mellan länderna
I några av intervjuerna till rapporten har det 
framhållits att det fanns kulturskillnader som 
inledningsvis påverkade samarbetet. Skillnader i 
organisationskultur och förhandlingskultur mellan 
länderna visade sig vid uppstarten, till exempel 
mellan svenskt konsensustänkande och det danska 
mer direkta beslutsfattandet. Jakob Rasborg, som 
var den första verksamhetsledaren på webbredak-
tionen i Köpenhamn, minns att samarbetet på den 
dansk-svenska redaktionen hade utmaningar vid 
uppstarten, men att en målmedvetenhet och ett 
gemensamt syfte att skapa begriplig information på 
båda språken underlättade samarbetet.

– Det var typiskt att det var danskarna som hela 
tiden skulle säga sin mening och avbryta chefen, 
och svenskarna som snällt väntar på sin tur och 
lyder chefen utan att få sin egen mening fram. Men 
som tur var så var arbetsuppgifterna relativt tydliga, 
och vi hade fokus på att skriva bra texter på danska 
och svenska, och därför blev samarbetet också bra, 
säger han.

Svenskarna och danskarna pratade mycket 
sinsemellan för att uppnå bästa effekt i tilltalet i 
artiklarna och för att förstå hur ”den andre” tänker, 
menar Jakob Rasborg och tillägger att det därför 
blev ett tätt samarbete.

Åke Törringer, Länsstyrelsens samordnare för 
Øresunddirekt i Malmö, och Simon Bordal Han-
sen, direktör för Statens Information år 2000 och 

som arbetade med att planera och bygga upp Øre-
sunddirekt i Köpenhamn, ledde var sin avdelning 
av Øresunddirekt vid uppstarten men minns inte 
några samarbetssvårigheter mellan kontoren i Mal-
mö och Köpenhamn. En stor del av uppföljningen 
av Øresunddirekts verksamhet de första åren skedde 
dock på departementsnivå och där märkte Åke 
Törringer, som vid flera tillfällen avrapporterade om 
verksamheten till tjänstemän på UD, ibland av sam-
arbetssvårigheter. Han minns framför allt ett möte 
med det ansvariga departementsrådet på svenska 
UD där kulturskillnaderna gjorde sig påminda.

– Departementsrådet berättade för mig att de 
veckan därpå skulle träffa den danska motparten på 
departementsnivå och sa: ”Denna gången ska vi köra 
över danskarna. Hittills har de alltid fått sin vilja 
igenom men nu är det vi som har mötet här i Stock-
holm och då ska vi få igenom våra beslut”. När jag 
veckan efter var på ett möte i Köpenhamn så frågade 
jag försiktigt om hur mötet hade gått? Då svarade 
han: ”Det var ett alldeles utmärkt möte. Äntligen 
fick vi reda på vad svenskarna verkligen ville”. Det 
var helt enkelt olika möteskulturer som krockade, vi 
tänker på lite olika sätt, säger Åke Törringer.

Visionen var att skapa en informationsbro
Visionen med informationstjänsten var att bygga en 
”informationsbro över sundet”, eftersom skillnader 
mellan länderna i reglerna för skatt, a-kassa, social-
försäkring och på andra områden skulle komma att 
utgöra hinder för integrationen och vid skapandet 
av en gemensam arbetsmarknad. Syftet med infor-
mationstjänsten var att pendlare och företagare med 
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ovanför ingången. Anne Wirén Larsson, som var 
skattehandläggare på kontoret och senare Öresunds-
samordnare för Skatteverket, menar att det var nytt 
för denna tiden att flera myndigheter skulle enas 
och arbeta gemensamt på ett och samma kontor. 
Det fanns inga exempel någon annanstans i landet 
på myndigheter som delade kontor på samma sätt 
som man gjorde på Øresunddirekt. Hon minns det 
som ett intensivt projekt för att få samarbetet mel-
lan myndigheterna att fungera inne 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 fi-
nansierades av både danska och svenska staten med-
an informationskontoret i Malmö bara fick svenskt 
stöd. De två Øresunddirekt-avdelningarna samar-
betade dock genom att hålla hemsidan uppdaterad 
med rätt myndighetsinformation. Redaktionen i 
Köpenhamn skrev kortare versioner av myndig-
hetstexter om a-kassa, pendling, skatt, socialförsäk-
ring med mera utifrån ett svenskt respektive danskt 
perspektiv, med länk till myndigheternas texter, 
för publicering på webben, och i början svarade 
man även på mail och telefonfrågor. Myndigheter 

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.

– Øresunddirekt är ett gemensamt projekt, men 
det var inte det i uppstarten. I uppstarten fanns det 
två olika tankar och två olika värden, säger Claes 
Håkansson, som då arbetade på Øresunddirekt 
Köpenhamn, om att två olika avdelningar bildades.

– 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 han.

Anne Wirén Larsson tror att det hade funnits 
fördelar med att få en ”spegelvänd” organisation, 
men tror att det hade varit svårt att göra det möjligt 
med tanke på de olika kommunala och regionala 
strukturerna i de båda länderna.

– 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 
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Anne Wirén Larsson, tidigare samord-
nare för Skatteverket på Øresunddirekt 
i Malmö.

Åke Törringer, tidigare Länsstyrelsens 
samordnare för Øresunddirekt i Malmö.

Jakob Rasborg, tidigare chef på 
webbredaktionen i Köpenhamn.
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FLERA KRISER HAR PÅVERKAT INTEGRATIONEN
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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.

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 tog över rollen som 
finansiärer och det skapades ett system där varje 
myndighet betalade en lika stor del av kostnader-
na för kontoret samt bidrog med egen personal. 
Christer Olsson, som först jobbade som arbetsför-
medlare och sedan blev samordnare för Arbets-
förmedlingen på Øresunddirekt, säger att Arbets-
förmedlingen och de andra myndigheterna förde 
diskussioner i en positiv anda kring en fortsättning 
av verksamheten efter att den statliga finansiering-
en upphört.

– Från Arbetsförmedlingens sida var man positiv 
eftersom vi såg den omedelbara nyttan med konto-
ret och att det var väl använda pengar, säger han.

På dansk sida löstes finansieringen genom att 
Region Hovedstaden och Erhvervsministeriet gick 
in som finansiärer med 2 till 2,5 miljoner danska 
kronor vardera fram till 2009. Under åren efter 
2009 sjönk finansieringsbidragen eftersom de båda 
myndigheterna drastiskt minskade sina stöd. De 
första åren var övergången dock odramatisk, enligt 
Claes Håkansson, som arbetade på Øresunddirekt 

från starten fram till 2008.
– Jag upplevde inte att verksamheten påverkades 

av att den statliga finansieringen upphörde.

2003-2013: Vägen mot formalisering

Två utredningar
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 finansiera 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 verk-
samheterna inte hade formaliserats än, på samma 
sätt som idag.

I en rapport från 2010 konstaterar konsultbola-
get Aspekta att Øresunddirekt bara några enstaka år 
under denna perioden var inskriven i någon av de 
samverkande svenska myndigheternas regleringsbrev 
och att det inte fanns någon tydlig policy kring 
detta. Mellan 2009-2010 genomfördes två utred-
ningar, en på svensk och en på dansk sida, av Øre-
sunddirekts verksamhet med syfte att komma med 
förslag till framtida modeller för finansiering och 
organisering av verksamheterna. Verksamheterna 
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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 gemen-
samt 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 integrationen”. Regeringarnas ambitioner var 
högt ställda. Visionen för Øresundsregionen som en 
region där man skulle kunna bo och arbeta på tvärs 
över sundet var mer långtgående än vad ”existerande 
samarbeten i Norden och Europa tog höjd för”, 
framgick i rapporten.

Enligt flera nyhetsartiklar från år 2000 blev det 
också en anstormning av besökare till kontoret i 
Malmö under de första månaderna, men därefter 
kom intresset att avta något. Det bekräftas också i 
ett par av intervjuerna. Antalet besökare på kontoret 
i Malmö ökade inte särskilt mycket under de första 
åren efter att bron hade invigts. Till exempel sökte 
sig under 2001 omkring 5 000 personer till infor-
mationskontoret i Malmö för personlig rådgivning, 
medan antalet 2003 hade växt till 5 500. Arbets-
pendlingen över sundet ökade under samma period 
från cirka 4 000 pendlare 2001 till cirka 6 000 år 
2003.

– Man väntade på den där explosionen, men un-
der de första åren kom inte riktigt arbetspendlingen 
igång. Jag minns att någon chef gick förbi kontoret 
och sa att det fanns inget folk här inne. Det var inte 
den där anstormningen, men vi sa att vi måste vara 
uthålliga för här finns potential. Vi började också bli 
mer proaktiva och Arbetsförmedlingen började ge 
sig ut för att träffa de arbetslösa till exempel, säger 
Anne Wirén Larsson.

Statliga finansieringen upphör
När den statliga treåriga finansieringsperioden, 
som regeringarna hade beslutat om år 2000, upp-
hörde 2003 tog Köpenhamns kommun över det 
administrativa ansvaret för Øresunddirekt i Köpen-
hamn. Nya finansiärer blev Region Hovedstaden 
och Erhvervsministeriet och verksamheten fick en 
årsbudget på cirka fem miljoner danska kronor, 
jämfört med cirka 7,3 miljoner danska kronor per 
år tidigare. Regeringarna hade redan i planerings-
stadiet sett Øresunddirekt som ett projekt och med 
syfte att finansiera informationstjänsten till dess 
att verksamheten var implementerad för att sedan 
lämna över ansvaret. 2003 beslutades även om ett 
samgående mellan Øresunddirekt och organisa-
tionen Øresund Network, som hade i uppgift att 

”Jeg kan huske, at jeg var ude at sejle i min gamle 
sejlbåd lige efter, at den var åbnet. Og der tænkte 
jeg for mig selv, om den ikke var åbnet? For i al 
den tid, jeg nærmede mig broen, der kørte der 
en bil over, tror jeg. Den der forestilling om, at 
masserne ville vælte over, det skete jo ikke lige 
med det samme. Det begyndte stille og roligt at 
ske senere. Men jeg tror, at der på det tidspunkt 
var sådan en stemning af, at det ikke var det helt 
store brag alligevel.”
Simon Bordal Hansen
direktør Statens Information, 1999-2002

”Mina föräldrar var med när gränsen var stängd 
under kriget, och jag minns när jag var liten att 
det var ett nöje att åka till Dragör med båtarna, 
och med bron skulle vi nu närma oss varandra 
ännu mer. Jag kan inte minnas några skåningar 
som var emot bron. Känslan var att det var trev-
ligt och positivt, att äntligen händer någonting. 
Dessutom hade vi stor arbetslöshet, så alla peng-
ar som satsades på att bygga Köpenhamnsbron 
hjälpte ju Malmöområdet att komma upp sig.”
Åke Törringer
första verksamhetsledaren för Øresunddirekt 
Sverige

”Det var fantastiskt. Alla var så förväntansfulla. 
Att bron stod färdig och man kunde ta sig över 
den kändes som en revolution. Det var fantas-
tiskt spännande och ett sådant fokus överallt på 
detta. Men under de första åren kom inte riktigt 
arbetspendlingen igång. Man väntade på den där 
explosionen.”
Anne Wirén Larsson
samordnare för Skatteverket på Øresunddirekt 
Sverige, 2000-2019

TRE RÖSTER OM STÄMNINGEN 
EFTER BRONS ÖPPNANDE
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är viktigt att verksamheterna agerar med gemensam 
front. I diskussionsunderlaget konstaterades att 
finansieringen de senaste åren varit osäker och inte 
särskilt långsiktig. En annan slutsats var att Øre-
sunddirekt skulle fokusera på och vidareutveckla sin 
kärnuppgift, dvs. att ge aktuell och pålitlig informa-
tion till medborgare.

Förslag om samgående röstas ned
I underlaget aktualiserades frågan om ägarskap 
igen och Øresundskomiteen, som sedan 2007 varit 
värdorganisation för verksamheten i Köpenhamn, 
föreslogs bli värd även för verksamheten i Malmö. 
Med förslaget hoppades man uppnå en samlad 
ledning och koordinering mellan verksamheterna 
samtidigt som den nationella jämvikten skulle 
behållas, eftersom Øresundskomiteen var ett dansk-
svenskt politiskt samarbete. Förslaget, som skickades 
i en promemoria till regeringarna, var att skapa en 
sammanhållen organisation under Øresundskomi-
teen och med följden att Øresunddirekt i Malmö 
skulle ingå i den nya organisationen.

Planerna kom dock aldrig att realiseras, utan 
tidigt beslutades att inte gå vidare med förslaget. 
Christer Olsson, då samordnare för Arbetsförmed-
lingen, var emot förslaget och menar att utmaning-
en med att nå en långsiktig finansiering på den 
danska sidan låg bakom hans inställning i frågan. 
Även andra myndighetssamordnare var emot samgå-
endet, menar han, och eftersom förutsättningen var 
att alla skulle vara överens så röstades förslaget ned.

– Ett samgående hade inneburit en stor risk att 
en stor del av kostnaderna hade landat i knät på 

Dansk-svensk politisk samarbetsorganisation 
som 2007 blev värdorganisation för Øresund-
direkt i Köpenhamn. Organisationen bildades 
1993 med syfte att arbeta för integrationen 
i regionen. Medlemmar i organisationen var 
Region Hovedstaden, Region Skåne, Region 
Själland och kommuner på dansk och svensk 
sida. 2015 förespråkade de danska regionerna 
ett större danskt inflytande i organisationen 
och den 1 januari 2016 ombildades den till 
Greater Copenhagen & Skåne Committee, som 
då tog över värdskapet för Øresunddirekt DK. 
Såväl Greater Copenhagen Committee som 
Øresunddirekt DK sitter kvar i samma lokaler 
på Nørregade i Köpenhamn som tidigare an-
vändes av Öresundskomiteen.

ÖRESUNDSKOMITEEN
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de svenska myndigheterna, vilket skulle kunnat 
äventyra hela projektet. Så vi förespråkade istället 
ett intimt samarbete, men med delad ekonomi, 
säger han.

Eskil Mårtensson satt som Region Skånes repre-
sentant i arbetsgruppen för Øresunddirekt i Sverige 
mellan 2005-2015 och i Øresunddirekt Danmarks 
styrgrupp mellan 2008-2015. Att det inte blev 
någon sammanslagning av verksamheterna menar 
han också berodde på att man ville undvika att 
danska sidan gradvis skulle förlora sitt engagemang i 
Øresunddirekt.

Det dansk-svenska politiska samarbetet Öresundskomiteens ledamöter höll i december 2015 ett andra och avgörande möte där det 
fattades beslut om att ombilda organisationen till the Greater Copenhagen & Skåne Committee.
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och finansieras i framtiden. Regionernas mål med 
underlaget var att skapa en långsiktig lösning för 
Øresunddirekt och förbättra samarbetet mellan 
Malmö och Köpenhamn. De konstaterade att, även 
om de är organisatoriskt åtskilda, så är verksam-
heterna beroende av varandra och med samarbete 
och gemensamma aktiviteter så kan en gemensam 
plattform skapas, samt att det gentemot kunderna 

Tre slutsatser i en rapport från Aspekta, 2010:
1. Egen organisation
Skapa en helt ny svensk-dansk organisation, i 
vilken all personal anställs.
2. Paraplyorganisation
Låta en paraplyorganisation ta över ansvaret, 
enklast genom en befintlig organisation som 
Øresundskomiteen.
3. Samverkan
Fortsätta med en nätverksbaserad organisa-
tion där någon aktör tar på sig ansvaret att 
samordna verksamheterna, med tonvikt på att 
samordnaren ska vara engagerad och jobba 
gränsöverskridande.

SVENSK RAPPORT OM
FRAMTIDA ORGANISERING:

strävade under dessa år efter att förbättra samarbetet 
dem emellan. Samverkan ökade till viss del i och 
med att de båda verksamheterna fick gemensamma 
finansiärer i Region Skåne och Nordiska minister-
rådet. Region Skåne började 2008 medfinansiera 
Øresunddirekt i Köpenhamn och tog då plats i den 
danska styrgruppen, bredvid att de sedan tidigare 
satt i den svenska. 2011 gick Nordiska ministerrådet 
in som medfinansiär av båda verksamheterna och 
tog plats i båda styrgrupperna.

Tydligare ägarskap efterlyses
2007 tog den dansk-svenska politiska samarbetsor-
ganisationen Øresundskomiteen över värdskapet för 
Øresunddirekt Danmark, från Köpenhamns kom-
mun, och man flyttade in i nya lokaler på Gammel 
Kongevej 1. 2009 fick konsultföretaget Copenha-
gen Economics i uppdrag att utreda och analysera 
Øresunddirekt Danmarks verksamhet och lämnade 
förslag till hur den skulle kunna utvecklas. Deras 
huvudsakliga uppmaning var att verksamheten 
borde nå en större stabilitet, att det var viktigt att 
förbättra samarbetet med Øresunddirekt i Malmö 
samt med de danska myndigheterna. Se slutsatserna 
i faktarutan intill.

Samtidigt fick konsultbolaget Aspekta i upp-
drag av Øresunddirekt Sverige att utreda möjliga 
framtida former för verksamheten. I rapporten stod 
det att det råder en god arbetskultur inom verk-
samheten och att medarbetarna känner en stolthet 
över arbetet de utför medan brister i organisationen 
som lyftes fram hade med ägarskap och finansiering 
att göra. I rapporten konstaterades att staterna eller 
regionerna behövde ta ett större ägarskap eftersom 
det skulle ge verksamheten ett tydligare mandat att 
jobba utifrån, och kring finansieringen förespråka-
des ett upplägg med antingen en statlig eller regio-
nal finansiering. Se de alternativ för Øresunddirekt 
Sverige som lyftes fram i faktarutan intill.

I utredningen konstaterade Aspekta även att 
”oavsett organisatorisk lösning är det en rekommen-
dation att skapa en formell struktur för samverkan 
och samordning av verksamheten”. En gemensam 
ägar- eller styrgrupp mellan Øresunddirekt i Malmö 
och i Köpenhamn, som förenade ägarskap och 
finansiärer, föreslogs i rapporten. Slutsatserna skiljde 
sig inte så mycket från de slutsatser som Copen-
hagen Economics hade dragit i sin analys av den 
danska verksamheten.

Med utgångspunkt i rapporterna tog Regi-
on Hovedstaden och Region Skåne i maj 2010 
gemensamt fram ett diskussionsunderlag kring hur 
Øresunddirekts verksamheter kunde organiseras 

Tre slutsater  och valmöjligheter i en rapport 
från Copenhagen Economics, 2009:
1.Öresundskomite-modellen:
Göra både Øresunddirekt i Köpenhamn och i 
Malmö till en reell del av Öresundskomiteen.
2. Medborgarservice-modellen:
Knyta Øresunddirekt i Köpenhamn till den 
kommunala nivån och låta de bli en del av 
Köpenhamns kommuns medborgarservice.
3. Den självständiga modellen:
Etablera Øresunddirekt i Köpenhamn som 
en självständig organisation med en bred 
ägarkrets.

En möjlighet som också nämndes var att 
behålla organisationen oförändrad, men att i 
så fall stärka samarbetet med de danska myn-
digheterna, utöka marknadsföringen, förbättra 
mätning och uppföljning av aktiviteter och ingå 
ett samarbetsavtal med Øresunddirekt i Malmö 
och med sina finansiärer.

DANSK RAPPORT OM
FRAMTIDA ORGANISERING:
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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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Satsning mot företagen
En gemensam och konkret satsning, från verk-
samheterna i både Malmö och Köpenhamn, mot 
mer företagsvägledning inleddes också i början 
på 2010-talet. Flera intervjupersoner 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 webbportalen Øresunddirektbu-
siness, 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 före-
tagsservice ledd av Øresunddirekt i samarbete med 
Københavns Erhvervshus, NyföretagarCentrum 
Øresund och Skatteverket och Försäkringskassan 
på Øresunddirekt i Malmö, och 2017 instiftades 
Øresundsexperterna, en tjänst som svarar på frågor 
online från små och medelstora företag.

Det dröjde några år innan satsningen mot 
företagssidan tog fart. Efter två år låg antalet besök 
på företagsportalen Øresunddirektbusiness.com på 
omkring 13 000 per år, eller motsvarande fem pro-
cent av det totala antalet besök på Øresunddirekts 

vår slutkund, alltså de som vill börja pendla eller 
bedriva verksamhet, så att de också känner till oss. 
Vi försöker hitta mellanledet helt enkelt, säger 
Sandra Forsén.

Øresunddirekt Sverige flyttar till Anna 
Lindhs plats
Flera andra konkreta utvecklingssteg togs från 2013 
och framåt. Øresunddirekt i Malmö lämnade 2014 
sina lokaler vid Stortorget och flyttade till en ny 
plats på Hjälmarekajen, vid Anna Lindhs plats, som 
i takt med tillväxten av högskolan kommit att bli ett 
stråk för alla de som passerar till och från högskolan, 
Västra hamnen och centralstationen. Enligt Magnus 
Schönning var flytten ett medvetet val för att försö-
ka göra verksamheten synlig för fler människor.

– Kontraktet löpte ut och att förnya det gamla 
hade blivit för dyrt, så vi letade efter nya lokaler 
och landade på Anna Lindhs plats. Vi ville ligga 
i ett område där det fanns mer relevant trafik. 
Malmö universitet (då högskola reds. anm.) fanns 
där och höll på att byggas ut, och flera verksam-
heter, som Malmö Live, har tillkommit. Så vi fick 
en annan exponering än när vi låg lite dolt bakom 
träden på Stortorget, säger han.

Øresunddirekt i Malmö:
Åke Törringer
Marie Fender
Katarina Bergling
Ulf Pauli 
Bo Strömgren
Magnus Schönning
Sandra Forsén
Malin Dahl (tf)

Øresunddirekt i Köpenhamn:
Jakob Rasborg
Michael Thorberg
Hugo Prestegaard
Claudia Pring
Lars Victor Whitt
Thomas Steffensen (sekretariatsledare för 
Øresunddirekt DK, rollen togs därefter bort)
Anette Prilow (tf. sekretariatsledare GC)
Sara Røpke (sekretariatsledare GC)
Peter Krogsgaard (tf. sekretariatsledare GC)
Tue David Bak (vd GC)

Fotnot: GC=Greater Copenhagen Committee

VERKSAMHETSANSVARIGA I 
ØRESUNDDIREKT SEDAN 2000
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Magnus Schönning.

Sandra Forsén.

Tue David Bak.
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– 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.

 Att flera utredningar togs fram under dessa år 
var, menar han, grundat i ett genuint intresse från 
ledningarna att vilja utveckla verksamheterna.

– Att titta på en sammanslagning var att våga ta 
ett steg. Men det var ingen krisstämpel utan snarare 
var det ett sätt att vilja vässa sig, säger han. 

2013: Samarbetet formaliseras

Nytt samarbetsavtal
Frågan om en sammanslagning rann till slut ut i 
sanden, men stegen mot en ökad samverkan som 
tagits ledde fram till ett konkret resultat i form av 
att Øresunddirekts danska och svenska verksamhet 
undertecknade ett samarbetsavtal 2013. I avta-
let stod definierat verksamheternas uppdrag och 
respektive ansvarsområden, där det poängterades 
att de fortsatt skulle vara organisatoriskt och 
finansiellt åtskilda, men att de delar ett gemen-
samt varumärke och därför bör ha en samsyn 
och ett gemensamt förhållningssätt i driften och 
utvecklingen av verksamheten. Eftersom inrikt-
ningen mot målgrupper och uppdragsgivare är 
gemensam så ska all marknadsföring koordineras 
och informationsmaterial tas fram gemensamt, 
stod det i samarbetsavtalet. På styrgruppsnivå ska 
verksamheterna dessutom samverka genom att 
ha gemensamma styrgruppsmöten en gång om 
året då den framtida driften och utvecklingen av 
Øresunddirekt ska diskuteras. Utöver detta ska 
regelbunden kontakt has för att stämma av det 
operativa arbetet. Samarbetsavtalet undertecknades 
av ordförandena i styrgrupperna, Annelie Johans-
son (tillförordnad) för Øresunddirekt Malmö och 
Finn Lauritzen för Øresunddirekt i Köpenhamn, i 
november 2013.

Magnus Schönning, Länsstyrelsens samordnare 
för Øresunddirekt i Malmö 2012-2014, minns inte 
att samarbetsavtalet innebar någon större förändring 
på ett konkret plan, utan att det snarare formalise-
rade den samverkan som redan fanns. Snarare kan 
det ha hjälpt till att stärka banden mellan de båda 
verksamheterna, tror han.

– 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.

–  Jag minns inte exakt resonemanget bakom 
varför avtalet slöts. Man ville väl formalisera och 
tydliggöra på något sätt, säger han.

Ny ledarroll i Malmö med ett strategiskt fokus
Samma år, 2013, påbörjades även en omorganise-
ring av ledningen för Øresunddirekt i Malmö. Clas 
Hellstrand, mångårig platsansvarig och anställd 
av Länsstyrelsen, gick i pension och i och med det 
utformades en tjänst som framgent skulle ta rollen 
som både platsansvarig och Länsstyrelsens samord-
nare. Sandra Forsén anställdes och fick ett större 
strategiskt och kommunikativt ansvar jämfört med 
föregångarna och fick även ansvaret för kontakten 
med myndigheter och andra aktörer. När Magnus 
Schönning sedermera slutade på Länsstyrelsen 2014 
fick Øresunddirekt i Malmö sin första verksamhets-
ansvariga i Sandra Forsén. Tidigare hade Länsstyrel-
sens 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 till omorganiseringen var att 
skapa en verksamhetsansvarig som kunde agera mer 
strategiskt och för att göra arbetet smidigare jämfört 
med tidigare, menar Sandra Forsén.

– 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 styrgruppen innan de kunde tas, medan vi idag 
utgår från den riktning och de ramar som styrgrup-
pen har satt åt oss. Förr tror jag att det var vanligare 
med detaljbeslut som behövde tas i konsensus, säger 
Sandra Forsén.

I och med omorganiseringen ökade Øresund-
direkt i Malmö också sin utåtriktade och integra-
tionsfrämjande verksamhet, med ökat deltagande 
på karriärmässor, besök på skolor och företag samt 
med fler besök på kontoret för företag med intresse 
av att verka och etablera sig i Danmark.

– Sedan 2013 är vi mer proaktiva med att söka 
upp våra målgrupper anser jag. Som ett exempel 
har vi haft ett särskilt projekt där vi har träffat 
kommuner vars personal kan vara i kontakt med 
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– Den kortsiktiga finansieringen påverkade oss, 
eftersom de stod för internetdelen, och när den 
ena delen av verksamheten har svårt att planera 
långsiktigt så blir det problematiskt. Även om det 
inte var någon katastrof. De var duktiga på att 
landa till slut, så det var inte att allting stod stilla. 
Men det var inte lätt att köra strategiska satsning-
ar, säger Magnus Schönning men tillägger att det 
gick att göra satsningar även då, som till exempel 
Øresundbusiness Award mellan 2014-2016.

Avsaknaden av långsiktig finansiering gör det 
svårt att sätta igång större utvecklingsprojekt och 
bemanningen har också stadigt minskat under de 
senaste åren, förklarar Vita Thomsen, Øresunddi-
rekt i Köpenhamns sektionsledare sedan 2019.

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

Erhvervsfremmeloven 
1 januari 2019 trädde den nya Erhvervsfremme-
loven i kraft i Danmark vilket innebar att Region 
Hovedstaden, som sedan 2004 hade varit den 
största finansiären av den danska verksamheten, 
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 Erhvervsfremmelo-
ven får regionerna i fortsättningen delta i partner-
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skap och medverka till utformningen och plane-
randet 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 tillsköt 
Greater Copenhagen Committee 6 miljoner dans-
ka kronor i anslag varav 1 miljon tilldelades Øre-
sunddirekt 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 bevil-
jats bidrag från Erhvervsfremmebestyrelsen för en 
tvåårsperiod.

Expandering norrut
Øresunddirekts verksamheter har ända sedan 
starten varit lokaliserade i Malmö-Köpenhamns-
området, men har sedan 2019 utökat marknadsfö-
ringen mot Helsingborg-Helsingør. Den svenska 
delen av Øresunddirekt har efter en analys gjord 
av Øresundsinstituttet startat en pop-up filial i 
Helsingborg, i samarbete med Arbetsmarknads-
förvaltningen. Personal från kontoret i Malmö be-
mannar då Helsingborgskontoret för att informera 
om regler för att arbeta, bo och verka i Danmark. 
Styrgruppen har beslutat om att förlänga satsning-
en över 2020.
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hemsidor. Idag (2019) har företagsportalen runt 40 
000 besök per år. Antalet rådgivningsmöten som 
Öresundsvägledarna har hållit har varierat mellan 
70-90 stycken per år och mestadels har svenska 
företag varit intresserade.

– Nyttan för de individuella företagen tror jag 
nog har varit jättebra. De som var där fick säkert 
jättebra skjuts. Sen var det inte vida spritt att det 
fanns denna möjligheten, säger Eskil Mårtensson. 

En annan gemensam satsning mot näringslivet 
var priset Øresunddirektbusiness Award som dela-
des 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 affärsmöj-
lighet på andra sidan sundet. Summan betalades 
ut av Øresunddirekt, men 2016 lades priset ned på 
grund av resursbrist. Eskil Mårtensson, som satt i 
den danska styrgruppen för Øresunddirekt fram 
till 2015 och som därefter har följt verksamheten 
noga, beskriver att en positiv förnyelseanda prägla-
de verksamheten dessa år.

– Man startade upp företagsrådgivningen ett par 
gånger i veckan, vilket var en ny nisch, och kontoret 
i Malmö renoverades också, så man hade verkligen 
positiva ambitioner. Det var roligt att vara med i 
utvecklingsarbetet och det fanns en positiv anda. 
Man brann för detta, säger han.

Osäkerhet om finansiering i Danmark
Från och med 1 januari 2016 tog Greater Copen-
hagen Committee över värdskapet över Øresund-
direkt Danmark, efter att den tidigare politiska 
samarbetsorganisationen Øresundskomiteen hade 
ombildats till den nya organisationen. Øresunddi-
rekts redaktion kunde därmed sitta kvar på konto-
ret på Nørregade i Köpenhamn som blev Greater 
Copenhagens Committees kontorslokaler.

Finansieringen av den danska verksamheten 
upplevdes som osäker under perioder under 
10-talet, även om det nya samarbetsavtalet hade 
skapat mer tydliga ramar för hur Øresunddirekt 
skulle bedrivas. Finansiering på den danska sidan 
beskrivs i flera intervjuer som en utmaning, både 
i ett historiskt och ett framtidsperspektiv. Några 
menar att finansieringsproblemet aktualiserades när 
den statliga finansieringsperioden upphörde, medan 
andra menar att diskussionen har varit aktuell de 
senaste fem-sju åren. Fram till 2009 låg dock Øre-
sunddirekt Danmarks budget på över fem miljoner 
danska kronor per år. Region Hovedstaden och Er-
hvervsministeriet har historiskt sett varit de största 
finansiärerna av Øresunddirekt i Köpenhamn, men 

efter 2010 trappade de gradvis ned sitt stöd. 2012 
gick Skattestyrelsen in som ny finansiär och har gett 
bidrag sedan dess, men samma år drog Beskæftigel-
seministeriet (som hade gått in som finansiär 2008) 
in sitt stöd på en halv miljon danska kronor.

Den osäkra finansieringen nämns i intervjuer 
leda till utmaningar med att planera verksamheten. 
Danska Skattestyrelsen beviljar stöd för ett år 
framåt, medan Region Skåne, Nordiska minister-
rådet och Erhvervsministeriet har beslutat om stöd 
för tre år åt gången. Både Erhvervsministeriets och 
Region Skånes treåriga avtal går ut under 2020 
och nya kontrakt behöver avtalas fram.

Under 2010-talet har det minskade stödet inne-
burit en minskad bemanning på webbredaktionen. 
2010 bestod redaktionen i Köpenhamn av fem an-
ställda och en chef, att jämföra med cirka 2,5 tjänster 
samt en studentmedarbetare 2019. När mångårige 
sekretariatsledaren för verksamheten i Köpenhamn, 
Thomas Steffensen, slutade 2018 drogs tjänsten in 
och det operativa ansvaret flyttades över till en sek-
tionsledare, en mindre strategisk tjänst, 2019.

Magnus Schönning menar att finansieringen av 
den danska verksamheten var en av huvudfrågorna 
även under hans år på Øresunddirekt.

– Jag tycker de har gjort ett fantastiskt jobb uti-
från förutsättningarna men det har inte varit enkelt. 
Ganska ofta upplevde vi att de i november inte visste 
vad de skulle ha för finansiering året efter, säger han.

Øresunddirekt har sedan starten informerat 
pendlare om reglerna vid anställning på andra 
sidan sundet, men efter 20 år märks effekterna 
av att pendlarna blir äldre och mer erfarna, 
uppger flera av de intervjuade. Komplexa och 
nya frågeställningar uppstår till följd av att 
pendlare får barn, skiljer sig, går i pension eller 
att andra saker i livet händer. ”Pensionsfrå-
gan var inte lika aktuell de första åren”, säger 
Sandra Forsén, tid. verksamhetsansvarig för 
Øresunddirekt i Malmö.

Nya pendlare tillkommer också, med behov 
av information om att jobba, studera eller 
bo i det andra landet, och vägledningen och 
informationen till företag har utvecklats under 
de senaste åren.

20 ÅR AV INFORMATIONS-
ARBETE ÖVER ÖRESUND
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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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