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Forord
Erhvervslivets Øresundsindeks er udarbejdet af Copenhagen Economics på
opdrag fra Øresund Industri & Handelskammare i perioden fra marts til maj
2005. Øresund Industri & Handelskammare er et samarbejde mellem
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren og HTS (Handel, Transport og
Serviceerhvervene).
Rapporten dokumenterer udviklingen i Øresundsregionen for femte år i træk.
Den første rapport udkom i juni 2001. Denne rapport er en opdatering af
datagrundlaget og en sammenligning med situationen ved samme tid sidste år.
Arbejdet med Erhvervslivets Øresundsindeks har været organiseret således at
Copenhagen Economics har varetaget projektledelsen og Øresund Industri &
Handelskammare har bidraget til opgaveløsningen. Der har været nedsat en
styregruppe bestående af Ole Schmidt og Henrik Andersson, Øresund Industri &
Handelskammare samt Martin Hvidt Thelle og Martin Kyed, Copenhagen
Economics.
Tak til Casper Mønsted fra HTS, som har forestået databehandlingen af
spørgeskemaundersøgelsen, og til stud.merc.(jur.) Kenneth Bak Andersen,
Copenhagen Economics, som har indsamlet og bearbejdet alle de mange data.
København, 25. maj 2005
Martin Kyed
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Sammenfatning
Sammenfatning

Sammanfattning

Formålet
med
Erhvervslivets
Øresundsindeks er at måle integrationen i
Øresundsregionen ud fra erhvervslivets
perspektiv. Erhvervslivets Øresundsindeks
er i år 2005 målt til 62 på en skala fra 0 til
100. En værdi på 100 svarer til det niveau
for aktivitet på tværs af Øresund som man
kunne forvente i en situation uden barrierer
mellem Sjælland og Skåne. En værdi på 100
svarer altså til at Skåne og Sjælland er lige
så integrerede som Sjælland er med
Jylland/Fyn eller at Skåne er lige så
integreret med København som Skåne er
med Stockholm i dag.

Syftet med Näringslivets Öresundsindex är
att mäta integrationen i Öresundsregionen
utifrån
ett
näringslivsperspektiv.
Näringslivets Öresundsindex för år 2005
uppmäts till 62 på en skala från 0 till 100.
Ett värde på 100 motsvarar den nivå av
aktiviteter över Öresund som kan förväntas
vid en situation utan barriärer mellan
Själland och Skåne. Ett värde på 100 anger
alltså att Skåne är lika integrerat med
Själland som man är med Stockholm och
som Själland är med Jylland/Fyn.

Med en værdi på 62 er indeksets værdi i år
steget med 3 point i forhold til sidste år hvor
det var 59.
Efter et par års ”Øresundstræthed” med fald
i virksomhedernes forventninger til fremtidig
aktivitet over Øresund er forventningerne nu
igen stigende. Faktisk har forventningerne
ikke været højere (i det mindste siden 2001).
For Sveriges vedkommende er der dog
stadig et stykke op til niveauet i de første år
”Erhvervslivets Øresundsindeks” blev lavet.
Desuden er de danske virksomheders
forventninger for første gang højere end de
svenske virksomheders. Dette kunne måske
være et tegn på at den danske del af
indekset vil komme på niveau med den
svenske del i fremtiden. I dette års indeks
har Sverige dog haft en større stigning end
Danmark.

Värdet 62 innebär att årets index har stigit
med tre procentenheter jämfört med förra
året, då indexet var 59.
Efter ett par år av ”Öresundströtthet” då
företagens förväntningar om framtida
aktivitetsnivå över Sundet har fallit, så
noteras i år en tillväxt i förväntningarna.
Förväntningarna har i själva verket inte varit
högre, i alla fall inte sedan 2001. För de
svenska företagen är det dock fortfarande
en bit kvar till nivån i den första utgåvan av
Näringslivets Öresundsindex. Dessutom är
för första gången de danska företagens
förväntningar högre än de svenska. Detta
kan möjligen indikera att den danska delen
av indexet kommer att nå den svenska
nivån i framtiden. I detta års index har dock
Sverige haft en större ökning än Danmark.
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Rapporten gør rede for på hvilke områder
integrationen er særlig høj og på hvilke den
er særlig lav.
Erhvervslivets Øresundsindeks er inddelt i 4
hoved-områder hver med deres delindeks:
arbejdsmarked, trafik, handel & samarbejde
samt forretnings-omkostninger.
På det første område, arbejdsmarkedet, er
delindekset i år steget fra 40 til 45, og det er
positivt at der efter flere års langsom
udvikling nu er tegn på en stigende
arbejdsmarkedsintegration
i regionen.
Stigningen i år dækker over en kraftig
stigning i (især svenske virksomheders)
ansættelser over Sundet, men også på
pendling og annoncering over Sundet er der
stigninger. Indikatoren for flytninger kommer
ligeledes ud med (lille) stigning mens der er
observeret
større
forskel
på
arbejdsløshedsprocenterne. ¨
Arbejdsmarkedet er dog stadig det delindeks
med den laveste værdi. Med andre ord er
arbejdsmarkedsområdet stadig det område,
hvor integrationen er mindst fremskreden.
Som
det
vigtigste
nye
på
arbejdsmarkedsområdet
viser
Øresundsindekset en stigning i ansættelser
over Sundet i svenske virksomheder.
Derudover er pendlingen over Øresund også
steget fra 42 til 48 hvilket dog stadig kun er
omtrent halvdelen af det som forventes ved
en fuldt integreret Øresundsregion.
Pendlingen foregår fortsat overvejende fra
Sverige til Danmark. Dette er oven i købet
forstærket i år da pendlingen mellem
Danmark og Sverige er stort set uændret,
mens pendlingen fra Sverige til Danmark er
steget med ca. 30 procent. Indekset for
flytninger over Øresund er ligeledes steget –
der er igen i år flere flytninger fra Danmark til
Sverige end den modsatte vej.
Ledighedstallene på de to sider af Sundet
har udviklet sig i hver sin retning og
indikatorens værdi er således faldet markant
fra 81 til 64. Dette dækker over et stort fald
på den danske side af Sundet og en
stagneret udvikling på den svenske.

Rapporten redogör för vilka områden som
integrationen är speciellt hög och för vilka
områden som integrationen är speciellt låg.
Näringslivets Öresundsindex är indelat i 4
huvudområden med var sitt delindex:
arbetsmarknad, trafik, handel & samarbete
samt kostnader för företagen.
På det första området, arbetsmarknaden,
har delindexet i år stigit från 40 till 45. Det
är positivt att huvudområdet efter flera års
svag utveckling nu visar tecken på en
ökande arbetsmarknadsintegration. Årets
ökning kan härledas till en kraftig stigning
av (i synnerhet svenska företags)
anställningar över Sundet, men också
pendling och annonsering efter arbetskraft
har stigit. Delindikatorn för flyttningar har
ökat svagt, medan skillnaderna i
arbetslöshet har ökat och därmed sänker
index. Arbetsmarknaden är dock fortfarande
det område som har lägst värde och som
därmed har längst kvar till full integration.
Den
viktigaste
förändringen
på
arbetsmarknadsområdet är att indexet visar
en ökning av anställningarna över Sundet i
svenska företag. Dessutom har pendlingen
över Öresund också stigit från 42 till 48,
vilket dock fortfarande bara är omkring
hälften av det som förväntas vid en fullt
integrerad Öresundsregion. Pendlingen
fortsätter till övervägande del att ske från
Sverige till Danmark. Pendlingen från
Danmark till Sverige är i stort sett
oförändrad, medan pendlingen i motsatt
riktning har ökat med ca 30 %. Delindexet
för flyttningar har stigit på motsvarande sätt
men tvärtom, d v s fler flyttar från Danmark
till Sverige än från Sverige till Danmark.
Arbetslösheten på de båda sidorna har
divergerat och delindexet har därför sjunkit
från 81 till 64. Arbetslösheten har sjunkit
kraftigt i Själland medan den är oförändrad i
Skåne.
På det andra området, trafik, är delindexet
uppmätt till 66 – en ökning från 63 i förra
årets mätning. Det beror främst på en
ökning av biltrafiken över bron, vilket
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På det andet område, trafik, er delindekset
målt til 66 – en stigning fra 63 i sidste års
måling. Dette skyldes især stigninger i
biltrafikken over broen der er steget med 7
indekspoint. Indeksene for lastbil- og
togtrafik viser også pæne stigninger på 3
indekspoint. Indeksværdien for broafgiften er
fortsat væsentligt højere i det danske indeks.
I den forbindelse er det værd at bemærke at
Sverige endnu ikke har indført en mulighed
for fradrag for broafgiften svarende til den
danske.
Med det foregående års stigning er
indikatoren for biltrafik nu kommet over 75
procent af hvad man vil kunne forvente i en
situation med høj integration. De øvrige
indikatorer der måler trafik (dvs. ikke
broafgiften) ligger alle under 60 procent af
hvad man vil kunne forvente i en situation
med høj integration.
På det tredje område, handel og
samarbejde, er delindeksets værdi steget fra
47 sidste år til 55 i år. Denne stigning
dækker over at indekset for anvendelse af
resurser er steget meget samt at
konjunkturindekset, samarbejdsindekset og
importen også er steget. Indikatoren for
eksport til den anden side af Sundet er til
gengæld faldet lidt.
Det fjerde område forretningsomkostninger,
er med en værdi på 81 det delindeks som er
tættest
på
100.
Selvom
forretningsomkostningerne
fortsat
er
forskellige i Skåne og på Sjælland, er
prisniveauerne alligevel rimeligt ens i de to
dele af Øresundsregionen. Det er dog værd
at bemærke at indekset (som det eneste) er
faldet siden sidste år hvor værdien var 86.
Faldet skyldes at alle de enkelte indikatorer
er faldet – med undtagelse af BigMacindekset for Øresundsregionen der er
uændret. Især indikatoren for kontorlokaler
er faldet markant fra 91 til 77, men også på
kontorudrustning er der signifikante
stigninger i forskellen på priserne. Her er
faldet på 6 indekspoint til i alt 69.
Erhvervslivets Øresundsindeks kan også
bruges til at analysere, om den danske eller
den svenske del af regionen er særligt
orienteret mod mulighederne i den nye

innebär att delindexet stiger med sju
enheter. Även delindexen för lastbils- och
tågtrafik har stigit med tre enheter var.
Broavgiften är oförändrad jämfört med förra
året och är fortfarande väsentligt högre i
den danska delen av index. Det hänger
samman med att Sverige ännu inte infört
motsvarande
avdragsmöjlighet
för
broavgiften som Danmark.
Delindexet för biltrafik har i och med
ökningen kommit över 75 % av vad man
kan förvänta vid full integration. Övriga
delindex inom trafikområdet, med undantag
för broavgiften, ligger alla under 60 % av
vad man kan förvänta vid en situation med
hög integration..
På det tredje området, handel och
samarbete, har värdet stigit från 47 förra
året till 55 i år. Förändringen innefattar att
delindexet för utnyttjande av resurser har
ökat kraftigt samt att indexen för konjunktur,
samarbete och import också stigit. Däremot
har exporten till den andra sidan Sundet
fallit.
Det fjärde området, kostnader för företagen,
är med ett värde på 81 det huvudområde
som ligger närmast 100. Även om
kostnaderna för företagen fortfarande skiljer
sig åt mellan Skåne och Själland så är
prisnivåerna relativt snarlika i de två delarna
av Öresundregionen. Det är dock värt att
notera att området är det enda som gått
tillbaka sedan förra året, då värdet var 86.
Minskningen beror på att samtliga delindex
har fallit i värde, med undantag för
delindexet för Big Mac i regionen, som är
oförändrat. Det är i synnerhet indikatorn för
kontorslokaler som har fallit kraftigt från
värde 91 till 77, men även vad gäller
kontorsutrustning har prisskillnaderna ökat
markant. Det har lett till en minskning i
indexvärde med sex enheter till 69.
Näringslivets Öresundsindex kan även
användas för att analysera vilken av den
danska
och
svenska
delen
av
Öresundsregionen som är mest öppen för
möjligheterna i den nya regionen. Vi har
beräknat Näringslivets Öresundsindex
separat för Sverige som får ett värde på 63
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region. Vi har beregnet Erhvervslivets
Øresundsindeks alene for den svenske del,
og vi får en værdi på 63 (mod 60 sidste år).
Ligeledes har vi isoleret det samlede indeks
for den danske del, og her får vi en værdi på
60 (mod 58 sidste år). Både det svenske og
det danske landeindeks er steget i år.
Dermed er begge lande er kommet tættere
på niveauet for fuld integration i regionen.
Det svenske landeindeks er steget med godt
3 indekspoint i forhold til 2004 mens det
danske er steget godt 2 indekspoint.
Dermed fortsætter Sverige med at være
tættere på niveauet for høj integration end
Danmark.
Ser man nærmere på de relative styrker i de
to dele af Øresundsregionen, så står den
svenske del stærkere på handel og
samarbejde
samt
på
arbejdsmarkedsområdet. Til gengæld er den
danske del tættere integreret på trafik. Alt i
alt er forskellen på de to lande på knap 3
indekspoint.
Kapitel 1 præsenterer hovedresultaterne fra
analysen og beskriver den anvendte
metode. I kapitel 2 gennemgår vi
resultaterne for delindeks og indikatorer og
det bliver derfor muligt at forstå baggrunden
for hovedresultaterne. I kapitel 3 fremhæves
resultater fra en spørgeskemaundersøgelse
gennemført i maj 2005 blandt medlemmer af
HTS i Danmark og medlemmerne af
Sydsvenska Industri- och Handelskammare.
Spørgeskemaundersøgelsen tjener
to
formål. Dels danner den grundlag for
beregning af dele af indekset, og dels
hjælper den til at belyse virksomhedernes
opfattelse
af
udviklingen
i
Øresundsintegrationen.

(jämfört med 60 förra året), och
motsvarande för Danmark ger ett värde på
60 (jämfört med 58 förra året). Både det
svenska och det danska landsindexet har
ökat, vilket innebär att båda länderna har
kommit närmare nivån för full integration i
regionen. Sverige ligger dock fortfarande
före Danmark och har ökat det avståndet
under året som gått.

Det är i synnerhet områdena för handel och
samarbete samt arbetsmarknad, som gör
att
den
svenska
delen
av
Öresundsregionen är mer integrerad med
den danska än tvärtom. Däremot är den
danska delen närmare integrerad på
trafikområdet. Sammantaget är skillnaden
mellan de båda länderna knappt tre
procentenheter.
Kapitel 1 presenterar huvudresultaten av
analysen och beskriver den använda
metoden. I kapitel 2 redovisas delresultaten
mer detaljerat och det förklaras hur
beräkningarna har genomförts. I kapitel 3
presenteras
resultaten
från
en
enkätundersökning som genomfördes i april
2004 bland medlemsföretagen hos HTS i
Danmark och Sydsvenska Industri- och
Handelskammare.
Enkätundersökningen har två syften.
Resultaten används dels vid beräkning av
indexen och dels för att belysa företagens
uppfattningar om utvecklingen sedan bron
öppnade.
Slutligen beskrivs datamaterialet och
enkätundersökningen i de tre bilagorna.

Datagrundlaget for rapporten samt
spørgeskemaundersøgelsen er beskrevet i
de vedlagte bilag.
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Kapitel 1 Hovedresultater
Erhvervslivets Øresundsindeks er en måling af den faktiske aktivitet mellem de to dele af
regionen. Indekset giver et bredt billede af integrationsprocessen set fra erhvervslivets
synsvinkel. Værdien af det samlede indeks er i 2005 målt til 62 på en skala fra 0 til 100. En
værdi på 100 kan betragtes som det aktivitetsniveau på tværs af Øresund som vi ville forvente i
en situation hvor alle barrierer er fjernet. Øresundsregionen bliver mere og mere integreret. I
lighed med situationen fra 2003 til 2004 er der overordnet set en stigning på ca. 3 indekspoint.
Udviklingen i Øresundsindeks 2001-2005
Høj integration

100
75
53

57

56

59

62

2001

2002

2003

2004

2005

50
25
0
Lav integration

år

Figur 1.1: Værdien af Erhvervslivets Øresundsindeks de første fem år

Metoden bag Øresundsindekset er at sammenligne en række observerede værdier for
forskellige grene af integration med det niveau man ville forvente ved høj integration. Det tal
der angiver hvad vi ville forvente ved høj integration, kalder vi benchmark.
Indekset for 2005 har på nogle områder gennemgået markante opgørelsesmæssige
forbedringer i forhold til tidligere år. Det skyldes at vi har justeret benchmarkene for pendling og
trafik så de tager højde for den generelle vækst der har været i hhv. pendlingen og trafikken i
de seneste år. De steder hvor forbedrede data er tilgængelige fra broens åbning, har vi
udregnet tidligere års delindikatorer på ny for at sikre sammenligninger over tid.1 Det betyder at
tidligere års indeksværdier er justeret i denne rapport således at tallene i denne rapport giver et
billede af udviklingen fra år til år siden broens åbning for fem års siden.

1

Alle ændringer er udførligt beskrevet i bilagsrapporten.
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Sammenligning mellem delindeks
Erhvervslivets Øresundsindeks er beregnet på baggrund af fire særskilte delindeks: (1)
arbejdsmarkedet, (2) trafik, (3) handel & samarbejde og (4) forretningsomkostninger. Disse fire
hovedområder og deres værdier i de sidste fem års målinger er gengivet i figur 1.2.
Delindekset for arbejdsmarkedet måler aktiviteten på arbejdsmarkedet på tværs af Øresund. Vi
følger udviklingen i pendling, arbejdsløshedsprocenter, flytninger, annoncering efter
arbejdskraft og ansættelse af arbejdskraft.
Delindekset for trafik måler udnyttelsen af infrastrukturen på tværs af Øresund. Dette gælder
trafikken over broen (hhv. bil-, lastbil- og togtrafik), omfanget af offentlige transportforbindelser
samt broafgiftens størrelse.
Delindekset for handel & samarbejde måler erhvervslivets adfærd samt konjunkturerne i
regionen. Vi ser på import og eksport og i hvor høj grad der samarbejdes og indgås Joint
Ventures over Sundet. Endelig indgår indikatorer for hhv. om man udnytter resurser (fra bl.a.
vidensinstitutioner) på den anden side af Sundet og om konjunkturerne er ens i Skåne og på
Sjælland.
Endelig ser delindekset forretningsomkostninger nærmere på, hvordan priser og omkostninger
udvikler sig i regionen, og om priser og omkostninger bliver mere ensartede. Her indgår husleje
for kontorlokaler, priser på kontorudrustning, el-, varme- og telefonpriser, priser for dagligvarer
samt et ØresundsBigMac indeks.
Udviklingen i delindeks 2001-2005

100
75

82 85 84 86 81
59
53 57 56

50

62
33 33 32

40

45

52

57 56
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50 50 47
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Øresundsindeks
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0
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Figur 1.2: De fire hovedområder i Erhvervslivets Øresundsindeks

I lighed med tidligere års målinger så er forretningsomkostninger (med 81 i 2005) det delindeks
der trækker niveauet for det samlede indeks mest op. I de seneste par år har delindekset for
trafik dog også trukket indekset marginalt op. Trafik kan måles til indeks 66 i år 2005. Derimod
ligger delindekset for arbejdsmarkedet på et relativt lavt niveau med kun 45 i 2005.
Arbejdsmarkedet opnår dermed fortsat så lav en indeksværdi at den ligger på under halvdelen
af det man kunne forvente ved høj integration. Handel og samarbejde trækker også det
samlede niveau af integration ned, men i noget mindre grad end arbejdsmarkedet.
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Hvis man retter fokus mod ændringerne i forhold til de tidligere års indekstal, så kan man se at
det er delindeksene for arbejdsmarkedet og trafik der har udviklet sig mest positivt igennem
perioden. Det ses af figur 1.2 at for arbejdsmarkedet er indeksets værdi i år målt til 45 (mod 40
sidste år). Der er dermed tale om en stigning på 5 indekspoint i forhold til sidste år. Den store
stigning skyldes især et bemærkelsesværdigt spring i de svenske virksomheders ansættelser
af folk fra Sjælland. Dette redegøres der nærmere for i afsnit 2.1. For stigningen på
trafikområdet skyldes stigningen på de 3 indekspoint imidlertid alene den realiserede trafik over
Øresundsbroen. Især biltrafikken har udviklet sig positivt i løbet af det sidste år og niveauet af
biler over Øresundsbroen kommer op på 75 procent af den trafikmængde man kunne forvente
ved høj integration. I forhold til indikatoren for broafgiften så opnår den danske side en
indikatorværdi på 100 (pga. pendlerfradraget) ligesom det var tilfældet i indekset for 2004.
Sidste år var der udsigt til at fradraget også ville komme til at omfatte svenske skattebetalere.
Dermed ville indekset for broafgiften komme til at nå niveauet for høj integration. Lovforslaget
blev imidlertid ikke vedtaget i Sverige og pendlerfradraget gælder derved kun de der betaler
skat i Danmark.
På området handel & samarbejde er værdien steget til 55 (mod 47 sidste år). Stigningen
dækker store udsving i de enkelte indikatorer og en del af disse udsving kan formodentlig
henledes til statistisk usikkerhed eftersom næsten alle indikatorerne er spørgeskemabaserede.
Især på udnyttelse af resurser på den anden side af Sundet synes der dog at være klare tegn
på en forbedret integration (fra indeks 24 til 45), men også for samarbejde/joint ventures,
konjunkturindeks og (i mindre grad) import af varer og tjenester er signalerne positive.
På området forretningsomkostninger er der sket et fald (fra 86 i 2004 til 81). Det er
bemærkelsesværdigt af to årsager: Dels er det det eneste delindeks der er faldet i dette års
Øresundsindeks og dels betragtes netop indsnævring af prisforskelle som et sikkert tegn på
øget økonomisk integration. Faldet understreges af at alle de enkelte indeks på området for
forretningsomkostninger er faldet; dog med undtagelse af BigMac-indekset for
Øresundsregionen som er uændret. Som det senere vil fremgå af afsnit 2.4, er der sket et
markant fald i indekset for huslejepriserne for kontorlokaler pga. et prisfald på den svenske
side, og priserne på kontorudrustning er igen blevet mere forskellige i Skåne og på Sjælland.
Sammenligning mellem Danmark og Sverige
Ved at opsplitte det samlede Øresundsindeks i et svensk og et dansk indeks er det muligt at
holde både niveau og udviklingstendenserne på hver side af Øresund op mod hinanden. For
eksempel er der langt flere der flytter fra Danmark til Sverige end omvendt. Dette gælder også i
forhold til den forventede værdi for flytningerne fra Danmark til Sverige ved høj integration som
er højere for Danmark end for Sverige. Vi foretager denne opsplitning ved at adskille de
enkelte indikatorer i en svensk og en dansk indikator hvor dette lader sig gøre. I de tilfælde
hvor en opsplitning ikke er mulig (fx i forbindelse med indikatorerne under
forretningsomkostninger) tildeles begge indeks samme værdi.
Det samlede Øresundsindeks for Danmark alene er steget til 60 (mod en værdi på 58 sidste
år), mens det for Sverige er steget til 63 (mod en værdi på 60 sidste år). Der er dermed et
generelt højere niveau af integration fra den svenske side af Øresund end den danske side.
Dette billede er i øvrigt gældende for hele perioden fra 2001 til 2005. Til gengæld er
udviklingen i integrationen kraftigst i Danmark hvor man er steget med 10 indekspoint siden
2001. For Sverige er der en forbedring på 7 indekspoint i samme periode.2
Integrationsprocessen er dog stærkest i Sverige hvis man kun ser på udviklingen siden 2003.

2

Disse mindre stigninger dækker over mange relative forskydninger på de enkelte indikatorer som danner
grundlaget for det samlede Øresundsindeks. Der er derfor flere indikatorer hvor udviklingen har været modsat den
beskrevne hovedtendens.

Side 10 af 49

Erhvervslivet Øresundsindeks 2005
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Figur 1.3: Samlet indeks beregnet for Danmark alene, Sverige alene og Øresundsregionen i alt

Vi har endvidere opsplittet hver af de fire delindeks i en svensk og en dansk del for at
kortlægge de niveaumæssige forskelle i integration i hver af de to dele af Øresundsregionen.
Dette ses også i figur 1.4 hvor det fremgår at Skåne er tættere på niveauet for høj integration
på områderne for handel og samarbejde og arbejdsmarkedet hvorimod Sjælland er bedre til at
integrere sig på det delindeks der omhandler trafik. I afsnittene 2.1, 2.2 og 2.3 vil årsagerne til
disse forskelle blive klarlagt. Indeksværdierne for forretningsomkostninger er beregnet som
forskellen mellem de to lande - og er derfor pr. definition identiske for de to lande.
Sverige
Danmark
Arbejdsmarked, i alt
100
48
41
Forretningsomkostninger, i alt

81

0

63

68

Trafik, i alt

51
59
Handel & samarbejde, i alt

Figur 1.4: Danmark og Sverige og de fire hovedområder i Erhvervslivets Øresundsindeks

Der er to forhold der forventes at medvirke til integration af Øresundsregion fremover: For det
første er der kommet en dom på skatteområdet som i praksis betyder at folk der betaler skat i
Danmark kan trække broafgiften fra i bruttolønnen. Pendlere der bruger denne ordning vil
således få en skattenedsættelse svarende til deres marginalskat. Med en marginalskat på 68
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procent vil pendleren derfor kun skulle betale 32 procent af prisen på et pendlerkort.3 På den
svenske side er der endnu ikke vedtaget nogen skatteordninger til gavn for integrationen.
For det andet er der kommet øget fokus på det grænseoverskridende kommunale arbejde i
Øresundsregionen. Dette forventes at få stigende betydning for erhvervslivet da det offentlige
kan påvirke rammebetingelserne for erhvervslivet, hvilket i sidste ende har afgørende
betydning for erhvervslivets præstationer og dermed konkurrenceevne (Copenhagen
Economics & Inside Consulting 2004). Også på kort sigt kan der opnås fordele ved øget
offentligt samarbejde over Sundet da der stadig er betydelige juridiske barrierer for såvel
erhvervsintegration som integration mellem offentlige myndigheder. Netop integrationen
mellem offentlige myndigheder og i forhold til infrastrukturen kan kommunalreformen i
Danmark vise sig at påvirke integrationen i fremtiden. Det er dog endnu for tidligt at vurdere
konsekvenserne af den nye kommunalstruktur.

3

Efter ligningsrådets principielle beslutning om at tillade bruttolønsordningen har DSB besluttet at udbyde og
markedsføre pendlerkort med skatterabat.
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Kapitel 2 Resultater på delindeks og indikatorer
I dette kapitel gennemgår vi resultaterne fra hvert af de fire områder på indikatorniveau. 4 Det
bliver dermed muligt at finde de enkelte indikatorers niveau og udvikling. I de tilfælde hvor der
er landespecifikke indikatorer vil det også være muligt at se hvordan de to landsdele på hver
side af Sundet klarer sig på integrationen.

2.1 Arbejdsmarked
København og Malmø skal blive til én arbejdsmarkedsregion. Sådan lyder en af visionerne for
Øresundsregionen og et af motiverne bag opførelsen af Øresundsbroen. Arbejdsgivere i
Hovedstadsområdet og i Skåne skal have adgang til arbejdskraften på den anden side af
Sundet, og befolkningen i de to områder skal have mulighed for at søge beskæftigelse på den
anden side af broen uden at være nødt til at flytte. Hvis det lykkes, vil det føre til flere pendlere
over Øresund og - over tid - føre til flere personlige kontakter og dermed til et øget antal
flytninger over Sundet. På længere sigt vil ledigheden dermed også blive udjævnet i de to dele
af regionen. Disse effekter søger vi at måle med delindekset for arbejdsmarkedet.
Ser man på den overordnede udvikling så har der været betydelige fremskridt siden 2003. Til
gengæld er niveauet stadig lavt for området for arbejdsmarkedet. Man opnår end ikke
halvdelen af hvad man kunne forvente ved høj integration.
Udviklingen i indekset for arbejdsmarkedet siden 2001
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75
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40

33

33

32
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2002
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45

25
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Figur 2.1: Udviklingen i indekset for arbejdsmarkedet siden 2001

4

I bilag 1 er der redegjort for beregningerne af indekset og de anvendte datakilder er fremlagt. Inkluderet er også en
oversigt over samtlige indeks og indikatorer.
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Det samlede indeks for arbejdsmarkedet5 har værdien 45. Dette tal består af et uvægtet
gennemsnit af de 5 indikatorer som er vist i figur 2.2. Det ses at niveauet er relativt lavt for alle
indikatorerne under arbejdsmarkedet. Indikatorerne for flytninger og annonceringer efter
medarbejdere på den anden side af Sundet er specielt lave og disse opnår under en tredjedel
af hvad man kunne forvente ved høj integration.
Öresund
Pendling
100
48
Ansættelser over sundet

54

Arbejdsløshedsprocenter
64

0
30
Annoncering over sundet

28
Flytninger

Figur 2.2: De fem indikatorer på arbejdsmarkedet

I figur 2.3 undersøger vi hvordan de enkelte indikatorer har bidraget til den samlede udvikling
på området for arbejdsmarkedet. Især ansættelser over Sundet har været stærkt medvirkende
til at arbejdsmarkedet samlet er steget med næsten 5 indekspoint. Denne indikator er steget
fra 30 til 54. Denne store stigning er imidlertid fordelt ujævnt fordelt mellem Danmark og
Sverige, da det langt overvejende er de svenske virksomheder der har øget deres ansættelser
over Sundet, jf. boks 1.6

5

Øresundsindekset for arbejdsmarkedet beregnes på baggrund af virksomhedernes og befolkningens faktiske
adfærd. Vi søger ikke at afdække den integration af arbejdsmarkedsforhold som bestemmes af offentlige
myndigheder. Derfor er harmonisering af regler for skat, social sikring/sundhed og andre forhold ikke en del af
beregningerne af Erhvervslivets Øresundsindeks.

Man bør være opmærksom på den almindelige statistiske usikkerhed ved indikatoren for ansættelser
over Sundet (samt annoncering over Sundet) da indikatorværdierne er spørgeskemabaserede.

6
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Figur 2.3: Dekomponering af indekset for arbejdsmarkedet

Boks 1 Indeksets beregningsmetode anvendt i praksis
For at vise hvorledes de anvendte indeksværdier i praksis udregnes, gennemgår vi nedenfor fremgangsmåden ved
beregningen af indeksværdien, med udgangspunkt i delindikatoren for virksomhedernes ansættelser over Øresund.
For danske virksomheders vedkommende sammenlignes antallet af virksomheder som rapporterer at de har ansat
medarbejdere fra Jylland/Fyn, med antallet af virksomheder som rapporterer at de har ansat medarbejdere fra den
anden side af Øresund. Antagelsen bag denne fremgangsmåde er, at jo mere integreret Øresundsregionen bliver,
des mere naturligt bliver det for virksomhederne at rekruttere på tværs af Øresund – ved en fuldt integreret region,
forventer vi således, at virksomhederne er lige så villige til at ”ansætte over Øresundsbroen” som de er til at
”ansætte over Storebæltsbroen”.
I dette års indeks svarede 36 procent af virksomhederne i Danmark således, at de havde ansat medarbejdere fra
Jylland/Fyn mens kun 14 procent af de danske virksomheder svarede, at de havde ansat medarbejdere fra
Sydsverige. Ansættelserne over Øresund udgør således 39 procent (14/36*100) af det vi ville forvente såfremt
Øresundsregionen var fuldt integreret, nemlig 36 procent.
For Sverige udregnes indekset på samme måde, blot sammenlignes ansættelserne over Øresund med
ansættelserne fra Stockholm. I dette års indeks svarede 13 procent af virksomhederne i Sverige, at de havde ansat
medarbejdere over Øresund, mens 18 procent af virksomhederne svarede, at de havde ansat medarbejdere fra
Stockholm. Ansættelserne over Øresund udgør således 68 procent af ansættelserne fra Stockholm (13/18*100).
Indekset for Sverige får således en værdi på 68.
Den samlede indeksværdi for ansættelser over Sundet beregnes som et uvægtet gennemsnit at den svenske og
den danske indeksværdi og opgøres således til 58 [(39+68)/2].
Indeksets værdi kan således påvirkes af såvel antallet af virksomheder som ansætter over Sundet som af antallet af
virksomheder som ansætter medarbejdere fra den valgte referenceregion (Stockholm henholdsvis Jylland/Fyn).

Indikatoren for annoncering over Sundet steg sidste år for første gang i indeksets historie.
Denne indikator bidrager derfor også til stigningen for arbejdsmarkedet. I år er annonceringen
over Sundet steget meget markant fra 22 til 30. Denne store stigning er imidlertid ujævnt fordelt
mellem Danmark og Sverige, da det langt overvejende er de danske virksomheder som har
øget deres fokus over Øresund. Dermed ujævnes forskellen i indikatorværdi mellem Sverige
og Danmark.
Også for pendling kan man se en positiv udvikling der trækker indekset op. Indikatoren for
pendling måler pendlingen over Øresund i forhold til hvor meget man pendler inden for
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landegrænserne i sin egen region. Indikatoren for pendling har en værdi på 48 (mod 42 sidste
år).
Indikatoren for flytninger er også i år steget en smule så den nu er 28. Det er et udtryk for at
godt en fjerdedel i forhold til hvad man vil forvente ved høj integration løbende flytter over
Sundet. Det er som i de tidligere år drevet af at mange danskere flytter til Skåne hvorimod
relativt få svenskere flytter til Danmark. Bidraget til den samlede stigning på indekset for
arbejdsmarkedet er dog marginalt. Desuden har nye analyser vist at en del af de danskere der
flytter til Sverige flytter tilbage igen efter 2-3 år.
Det eneste indeks vedrørende arbejdsmarkedet der er faldet er indikatoren for arbejdsløshed
som er faldet kraftigt fra 81 til 64. Denne indikator bidrager derved negativt til
integrationsudviklingen. Det er værd at bemærke at arbejdsløshedsindikatoren kan betragtes
som den mest langsigtede indikator for integration på arbejdsmarkedet og et fald i denne
indikator kan derfor tolkes som et tegn på at integrationen ikke er særlig dybt forankret i
Øresundsregionen. En del af forklaringen kan også være forskellige konjunkturforløb i
Danmark og Sverige, selvom tallene i denne rapport dokumenterer at konjunkturerne er blevet
mere sammenfaldne i det forløbne år.
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Figur 2.4: De fem indikatorer på arbejdsmarkedet i forhold til de sidste fem år.

Det er værd at bemærke at der er forskelle i udviklingen i de forskellige indeks: Indeksene der
relaterer direkte til arbejdskraften (pendling, flytninger), er alle steget jævnt over perioden mens
de som er mere relaterede til virksomheder (annoncering, ansættelser) er svingende, jævnfør
figur 2.4. En stor del af dette kan givetvis tilskrives de forskellige metoder til indsamling af data
som berøres flere steder i rapporten.
I gennemsnit er der for maj 2004 - april 2005 knap 5.900 pendlere over Øresund; heraf ca.
4.600 fra Sverige og ca. 1.300 fra Danmark. Vores tal for pendlere er opgjort ved at tælle
’pendlerkort’ hos trafikselskaberne, hos færgeselskaberne og hos Øresundsbron.
Øresundsindekset har valgt at måle pendlingen ved at tælle pendlerkort frem for ved at
anvende registerdata, af to primære årsager. For det første er de registerdata som indsamles
af Ørestat, opgjort med 1½ til 2 års forsinkelse. De er derfor ikke anvendelige til vores formål
eftersom vi ønsker at opgøre pendlingen år for år. For det andet opnår vi en konsistent
tidsserie ved at tælle pendlerkortene år for år. Denne kan benyttes til at måle udviklingen og
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udviklingen over årene. Selvom de målte tal for pendling således kan være lavere end de
registerbaserede, er de stadigvæk sammenlignelige år for år. Vi kan derfor anvende disse tal til
at måle udviklingen i pendling.
Samlet set er pendlingen over Øresund gået frem til knap halvdelen af hvad man kan forvente
ved høj integration. Ved høj integration forventes knap 11.400 pendlere i alt; heraf ca. 3.650
med bopæl i Danmark og ca. 7.750 med bopæl i Sverige. Metoden i opgørelsen af
benchmarket er fastsat ud fra Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF) der
opgjorde ”den naturlige pendling” som den var i midten af 1990erne (se Bacher et al., 1995). Vi
har i år justeret benchmarket så det nu tager højde for den generelle stigning i pendlingen.7
Med indikatoren arbejdsløshed måler vi forskelle i arbejdsløsheden over Øresund. Indikatoren
har en værdi på 64 (sammenlignet med 81 sidste år). Arbejdsløsheden i Skåne og i
Hovedstadsområdet er faldet siden 1995 betragtet over hele perioden, og er på hhv. 7,0
procent og 4,5 procent i 4. kvartal 2004. Den laveste af disse (den danske) udgør 64 procent af
den skånske. Indikatoren for arbejdsløshed får dermed en værdi på 64 i begge lande. Når
ledighedsindekset er faldet så markant burde det være et tegn på at arbejdsmarkederne er
blevet mindre integrerede. Dette er ud fra en forventning om, at arbejdsløshedsprocenterne vil
konvergere ved øget integration. Arbejdsløsheden i Skåne er tættere korreleret med
arbejdsløsheden i Sverige under ét end over Sundet. Tilsvarende er arbejdsløsheden i den
danske del af Øresundsregionen tættere korreleret med arbejdsløsheden i Danmark under ét
end med Skåne. Dette gælder hvad enten man betragter hele perioden fra 1. kvartal 1996 til 4.
kvartal 2004 eller man udelukkende betragter året 2004: Hvis man eksempelvis betragter hele
perioden, dvs. fra 1. kvartal 1996 til 4. kvartal 2004 er korrelationerne mellem Skåne og hele
Sverige 0,95 mens den er 0,73 på tværs af Sundet. De tilsvarende tal for den danske del af
Øresund er hhv. 0,97 nationalt og 0,73 med Skåne.
Indikatoren for flytninger ser på flytninger over Øresund sammenlignet med hvor meget man
flytter inden for sin egen del af regionen. Værdien af indikatoren for flytninger er 28 (mod 25
sidste år). Denne indikator er således lav i forhold til hvad man kunne forvente ved høj
integration. Værdien er sammensat af en værdi for Sverige på 17 (mod 13 sidste år) og en
værdi for Danmark på 39 (mod 37 sidste år). Det ses således at den danske værdi er markant
højere end den svenske. I 2004 flyttede der 1371 mennesker fra Skåne til den danske del af
Øresund og 4.100 fra danske del af Øresundsregionen til den svenske del af
Øresundsregionen. Til sammenligning flytter der cirka 100.000 mellem amterne på Sjælland
om året. I Skåne flytter der årligt omkring 9.000 personer mellem de tre lokale
arbejdsmarkeder, Skåne S, NØ og NV.

7

AKFs opgørelse af den naturlige pendling tager ikke højde for den generelle stigning i pendlingen da
modelleringen er foretaget på baggrund af et års pendlingsmønster på Sjælland. Da vi ikke har datagrundlag for
at foretage en ny modellering, så er en justering i forhold til den faktiske vækst et acceptabelt alternativ.
Justeringen er naturligvis foretaget med tilbagevirkende kraft, så det er muligt at sammenligne indeksværdierne
for de enkelte år.
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Flytninger over Øresund 1998-2004
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Figur 2.5: Flytninger over Øresund 1998-2004.
Kilde: Ørestat

Antallet af flytninger fra den danske del af Øresundsregionen til den svenske del af
Øresundsregionen er ottedoblet fra 1998 til 2004 mens antallet af flytninger den anden vej
endnu ikke er fordoblet; jf. figur 2.5. Øresundsbrokonsortiet oplyser i deres rapport fra april
2005 ”Flytninger på tværs af Øresund”, at 70 procent af flytningerne fra Skåne til den danske
del af Øresund er returflyttende danskere. Vi ser en sådan dynamik som et positivt tegn på at
integrationen skrider frem og opfatter det i den forbindelse som naturligt, at folk efter en
årrække vælger at flytte tilbage over Sundet. Man bør dog i den forbindelse også være åben
over for den mulighed at nogle af flytningerne skyldes at folk ikke er faldet godt til i Sverige.
Sådanne flytninger er ikke et udtryk for integration på trods af at de er med til at skabe et
positivt billede af integrationen i Øresundsindekset.
Til beregning af indikatoren for flytninger har vi benyttet et benchmark for flytninger, som er
beregnet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)8, se Andersen og Borgegård (1999). I den
rapport har man beregnet det maksimale antal flytninger mellem de to dele, som kan forventes
i en fuldt integreret region. Dette niveau vil sandsynligvis aldrig kunne opleves, skriver de to
forfattere. Det maksimale antal flytninger fra Malmø til Hovedstadsregionen beregnes til 4.700
flytninger om året, og det maksimale antal flytninger fra Hovedstadsregionen til Malmøregionen er beregnet til 4.500 flytninger om året. Til sammenligning flyttede der i år 2004
henholdsvis 816 og 1.733 personer hvilket giver den svenske indikatorværdi på 17
(=816/4700*100) og den danske på 39 (=1.733/4500*100). I rapporten fra Statens
Byggeforskningsinstitut defineres Øresundsregionen som Hovedstadsregionen i Danmark og
Malmø-regionen i Sverige. Her er altså brugt en mere snæver geografisk afgrænsning end vi
har brugt i andre dele af denne rapport9.
Når vi måler antallet af flytninger i Øresundsindekset er det ud fra en forventning om, at antallet
af flytninger øges i takt med integrationen. Det kan dog være væsentligt at holde for øje, at
flytninger kan drives af andet end integration, såsom for eksempel ønsket om at udnytte
juridiske forskelle mellem de to lande. I Øresundskomiteens undersøgelse af ”flytninger på
tværs af Øresund – drivkræfter og motiver” fra april 2004 foretog man således en rundspørge
for at afdække motiverne for at flytte over Øresund. Ægteskab/sammenflytning blev her angivet
som den femte mest citerede grund for at flytte til den svenske side af Sundet mens
ægteskab/sammenflytning var den ottende mest citerede grund for at flytte til den danske side.
Selvom ægteskab mellem svenskere og danskere naturligt vil føre til sammenflytninger i ét af

8
9

Har nu skiftet navn til Byg & Bolig
Se bilag 1 for en nærmere definition af områderne
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landene, er det også muligt at visse af flytningerne skyldes for eksempel de danske regler om
familiesammenføring.
Et andet referencepunkt for flytninger er Øresundsbrokonsortiets (1999c) undersøgelse af
interessen for flytninger over Øresund i både Danmark og Sydsverige. Den viste, at mellem 0
og 5 procent af befolkningen på Sjælland ville flytte til Sydsverige, mens interessen var noget
større i Skåne, hvor 10-15 procent udtrykte interesse for at flytte over Øresund. Omregnet til
absolutte tal giver dette et markant højere benchmark end vores/SBIs. Det kan i den
forbindelse give anledning til undring over hvorfor en sådan interesse i givet fald ikke i højere
grad afspejles i for eksempel avisernes boligannoncer. Såfremt interessen, og dermed
efterspørgslen var reel, ville vi formentligt se flere boligannoncer for konkrete boliger på den
anden side af Sundet Selvom denne analyse ikke har undersøgt udviklingen i boligannoncer er
det dog forfatternes opfattelse at antallet af boligannoncer over Sundet ikke afspejler en sådan
konkret interesse.
Med indikatoren annoncering ser vi på hvor stor en andel af virksomhederne der annoncerer
målrettet efter arbejdskraft i naboregionen. Dette skal ses i forhold til hvor mange der
annoncerer målrettet efter medarbejdere i andre egne af deres eget land. I lighed med i 2004,
men i modsætning til årene før det, er værdien af denne indikator i år steget, så den i år er på
30 (mod 22 sidste år). For Danmark er annonceringen steget markant til godt en fjerdedel af
hvad man kan forvente ved høj integration. Stigningen svarer til at 7 procent af de
responderende danske virksomheder annoncerer målrettet efter medarbejdere i Skåne. Til
sammenligning annoncerer 26 procent af de responderende danske virksomheder aktivt i
Jylland/på Fyn. Dette giver en indikatorværdi på 29. Tilsvarende beregning er lavet for Skåne i
forhold til Stockholm hvor annonceringen udgør 32 procent af det forventede niveau ved høj
integration.
Det skal bemærkes at antallet af virksomheder som annoncerer over Sundet har været lavt i
alle de år vi har målt i Øresundsindekset. Det er således meget sandsynligt, at der generelt er
få virksomheder som annoncerer over Øresund. Givet det forholdsvist lave antal virksomheder
som annoncerer over Sundet bør man være forsigtig med hensyn til konklusioner omkring
mindre ændringer i indikatoren, da ændringerne sker fra et meget lavt niveau – i 2005 var der
således mindre end 6 procent af de svenske virksomheder som rapporterede at annoncere
over Sundet.10
En væsentlig fordel ved at beregne Øresundsindekset som forholdet mellem for eksempel
annoncering i Sydsverige og annoncering i en referenceregion (Jylland/Fyn), er at vores
resultater dermed er robuste overfor konjunktursvingninger. I tider med dårlige konjunkturer
hvor virksomheder ikke ansætter medarbejdere, vil antallet af virksomheder som annoncerer
efter ny arbejdskraft naturligvis være lavt. Nedgangen i annoncering vil dog typisk ske både i
forhold til annoncering efter arbejdskraft i Jylland/Fyn og i forhold til annoncering efter
arbejdskraft i Sydsverige. Da det udelukkende er forholdet mellem de to områder vi måler og
ikke det absolutte annonceringsniveau, påvirkes indekset ikke af konjunktursvingninger; jf.
Boks 2.

10

Tallene stammer fra spørgeskemaundersøgelsen og de kan findes i kapital 3 og i bilag 2.
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Boks 2 Indeksets beregningsmetode og konjunkturfølsomhed
Øresundsindekset måler graden af integration i for eksempel Danmark, som størrelsesforholdet mellem
annonceringen i Stockholm henholdsvis Jylland/Fyn og over Øresund. Da indekset således måler forholdet imellem
annonceringen over Sundet og annonceringen i en referenceregion (Jylland/Fyn og Stockholm), er vores resultat
(indeksværdien) derfor ikke påvirket af det generelle annonceringsniveau som i høj grad er konjunkturbestemt - et
simpelt eksempel kan belyse dette.
Eksempel:
Antag at der kun findes 200 virksomheder i København i 2005. Af disse virksomheder, annoncerer 40 procent (80
virksomheder) efter arbejdskraft i Jylland mens kun 10 procent (20 virksomheder) annoncerer efter arbejdskraft i
Sydsverige. I Øresundsindekset vil vi således opgøre integrationsniveauet til 25, da antallet af virksomheder som
annoncerer over Øresund udgør 25 procent af antallet af virksomheder som annoncerer i Jylland/Fyn (10/40*100).
Såfremt vi antager, at de 200 virksomheder i år 2006 oplever dårlige konjunkturer og derfor kun ansætter i det
omfang det er absolut nødvendigt, er det måske kun i alt 50 af virksomhederne som vælger at ansætte
medarbejdere det år. Såfremt integrationsniveauet er uændret i forhold til 2005, vil 20 virksomheder således
annoncere efter arbejdskraft i Jylland/Fyn (40 procent af 50) mens 5 virksomheder vil annoncere efter arbejdskraft i
Sydsverige (10 procent af 50).
Målt i Øresundsindekset vil det således være 10 procent af de 200 virksomheder som annoncerer i Jylland/Fyn
(20/200*100) og 2,5 procent af de 200 virksomheder som annoncerer i Sydsverige (5/200*100). Da 2,5 procent
udgør 25 procent af 10 procent (2,5/10*100) er Øresundsindeksets værdi således uændret på 25 hvilket vi også
forventede da vi antog at integrationen ikke havde ændret sig fra 2005.

Selvom indekset således ikke er konjunkturfølsomt, kan det dog stadig påvirkes af andre
fænomener. Brugen af internettet kan for eksempel give anledning til lave indikatorværdier.
Dette skyldes at virksomheder som annoncerer efter arbejdskraft på deres hjemmeside eller på
diverse job-portaler på internettet i realiteten annoncerer til alle personer som har adgang til
internettet og som kan forstå sproget.
Indikatoren ansættelser er opbygget på samme måde som indikatoren for annoncering. Man
ser blot på den faktiske ansættelse i stedet for annonceringen. Indikatoren for ansættelser over
Sundet er 54 (mod 30 året før). Lige som sidste år ser vi en stor forskel på Skåne og Sjælland.
Indikatoren for Skåne er på 68 (steget fra 24 i 2004) mens den er 39 (steget fra 36 i 2004) for
Sjælland. Modsat af hvad man umiddelbart ville tro, så er der rent faktisk flere danske
virksomheder der har ansat medarbejdere over Øresund end svenske. Årsagen til at den
svenske indikator alligevel udviser den mest positive udvikling skal findes i at det danske
benchmark er markant højere end det svenske benchmark. Tallene for denne indikator
stammer også fra spørgeskemaundersøgelsen og disse kan findes i både kapitel 3 og i bilag 2.
Spørgeskemaundersøgelsen viser at 14 procent af de adspurgte danske virksomheder har
ansat personer bosat på den svenske side af Øresund i det seneste år, hvor det tilsvarende tal
for 2004 var nogenlunde tilsvarende med 13 procent. På den svenske side af Sundet er der et
lignende antal virksomheder der har ansat over Sundet (13 procent).
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Figur 2.6: Danmark og Sverige på arbejdsmarkedet

Som det ses af figur 2.6 er der altså betydelige forskelle på integrationsniveauet imellem den
svenske landsdel og den danske landsdel på indikatorerne for pendling, ansættelser over
Sundet og flytninger. I forhold til pendlingen ligger den svenske indikatorværdi på indeks 59
mens det tilsvarende danske er 23 indekspoint lavere med værdien 36. Den store forskel på
integrationsniveauet mellem Skåne og Sjælland går igen for ansættelser over Sundet. Her er
indikatorværdien for den danske del af Øresundsregionen 39 mens man i Sverige får indeks
68. Her er der dermed en forskel på 29 indekspoint. På indikatoren for flytninger er det
imidlertid i Danmark man er tættest på niveauet for høj integration; selv om man kun opnår
indeks 39. I Sverige har man nemlig kun 17 procent det niveau af flytninger man ville forvente
hvis der var høj integration. På annoncering over Sundet er der kun en lille forskel mellem
Skåne og Sjællands integrationsniveau. Med hensyn til indikatoren for
arbejdsløshedsprocenter er værdierne naturligvis ens da man her måler om ledigheden er ens
på begge sider af Øresund.

2.2 Trafik
Indekset for trafik har til formål at måle den fysiske transport af personer og varer over
Øresund (herunder specielt Øresundsbroen). Hvis den etablerede infrastruktur over Øresund
fremstår attraktiv og har en høj udnyttelse så indikerer dette at der er en høj grad af
interaktionen mellem Malmø og Sjælland.
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Figur 2.7: Udviklingen i indekset for trafik siden 2001

Det samlede delindeks for området trafik har værdien 66 (mod 63 året før). Dette betyder at
området er med til at trække det samlede Øresundsindeks op. Niveauet for trafik er dog ikke
højere end der mangler ca. en tredjedel af indekspointene for at man kommer op på niveauet
for høj integration. I lighed med indekset for arbejdsmarkedet kan man se en særlig positiv
tendens siden 2003. For trafik er stigningen dog ikke så markant.
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Figur 2.8: De fem indikatorer på trafikområdet

Det samlede indeks for trafik har værdien 66. Dette tal fremkommer af et simpelt gennemsnit af
de 5 indikatorer som er vist i figur 2.8. De 5 indikatorer antager relativt ens værdier. Der er dog
forskelle på integrationsniveauet. Broafgiften kommer ud med den højeste indeksværdi på 83.
Dette skyldes især fradragsmuligheden for folk der hovedsageligt arbejder i Danmark.
Biltrafikken ender på 75 procent af niveauet for høj integration. De tre øvrige indikatorer har
svagere præstationer. Her er det værd at bemærke at det er de offentlige transportforbindelser
der trækker det samlede niveau for trafik mest ned med en indikatorværdi på 54.
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Figur 2.9: Dekomponering af indekset for trafik

De enkelte indikatorers bidrag til årets stigning på området for trafik kan aflæses i figur 2.9. Der
er ikke nogen af indikatorerne der trækker indekset nævneværdigt ned. Derimod er det den
realiserede trafik over Øresundsbroen der forårsager hele stigningen på trafik. Især biltrafikken
bidrager til væksten i integration. Denne indikator er steget fra 68 til 75 siden 2004.
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Figur 2.10: De fem indikatorer på trafikområdet

Af figur 2.10 kan man se en klar tendens til at det er den realisere trafik over broen som har
vist de mest konstante væksttal for integration. Biltrafikken har udviklet sig mest positivt siden
2001 (målt i vækst i indekspoint). De andre indikatorer for realiseret trafik (lastbiltrafik og
togtrafik) har haft hhv. pæne og svage stigninger fra 2001 til 2005. For så vidt angår
indikatoren for broafgiften, så ligger den på det højeste niveau af disse indikatorer. Dette
skyldes fortrinsvis det danske fradrag på pendlerkort og indikatoren er derfor asymmetrisk med
en noget lavere værdi for den svenske del. Indikatoren for afgangsfrekvenser ser ud til at have
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stabiliseret sig på et markant lavere niveau end det var tilfældet i 2001 og værdien er således
forholdsvis uændret fra 2004.
Værdien af indikatoren biltrafik er 75. Dette er en pæn stigning i forhold til sidste års niveau. På
tilsvarende vis kunne der i 2003 konstateres en stigning i forhold til 2002. Der har altså været
en konstant stigning i trafikken over Øresund i de sidste år. I perioden fra maj 2004 til april
2005 kørte der 11.463 biler over broen pr. døgn. Det er 1.368 flere end samme periode året før
(svarende til en stigning på over 10 procent). I et af Øresundsbrokonsortiets scenarier fra 1999
har man skønnet en døgntrafik ved ”fuld integration” på 15.224 biler, se Øresundsbrokonsortiet
(1999a). Selvom Øresundsbrokonsortiet tidligere har nedjusteret deres forventninger til
trafikken på kort sigt, så har de ikke offentliggjort nye tal for den forventede trafik ved fuld
integration. Derfor benytter vi fortsat scenariet fra Øresundsbrokonsortiet (1999a) som
benchmark for bil-, lastbil- og togtrafik. I år har vi dog justeret indekset således at de trinvise
stigningstakster der var indlagt i scenariet, er fordelt på hvert enkelt år. Derved tager indekset
bedre højde for de naturlige forøgelser i trafikmængden. Den observerede trafik divideret med
benchmark giver indikatorens værdi. Selvom indikatoren er steget, kan det konstateres, at den
stadig er mindre end 75 procent af niveauet for fuld integration.
Med indikatoren lastbiltrafik ser vi på antallet af lastbiler der kører over broen i forhold til et
scenario uden barrierer. Værdien af indikatoren lastbiltrafik er steget til 57 (mod 54 sidste år). I
perioden fra maj 2004 til april 2005 kørte der i snit 648 lastbiler over broen pr. døgn mod 598
året før. Der har altså været en stigning på knap 10 procent. I førnævnte scenario opgøres en
døgntrafik ved fuld integration til godt 1.100 lastbiler efter benchmark-justeringen. Man skal
være opmærksom på at det kun er lastbiltrafikken over broen der måles og ikke den samlede
lastbiltrafik inklusiv færgerne. Når den totale lastbiltrafik ikke måles her, skyldes det at der ikke
findes studier der gør det muligt at opstille et meningsfuldt benchmark for den samlede
lastbiltrafik over Øresund. Derimod findes et sådant benchmark for lastbiltrafikken over broen.
Det skal desuden bemærkes at indikatoren for lastbiltrafik måler den samlede lastbiltrafik over
broen, selvom en væsentlig del af denne formentligt ikke relaterer direkte til Øresundsregionen.
Der finder formentligt fjerntrafik sted over broen fx fra svenske virksomheder i Gøteborg til
Nordtyskland. Det er imidlertid ikke muligt udelukkende at måle de lastbiler som krydser broen
med afgang og ankomst indenfor Øresundsregionen, og disse tal er derfor de bedst
tilgængelige.
Togtrafik-indikatoren ser på togtrafikken over broen i forhold til scenariet uden barrierer.
Indikatoren for togtrafik er 59 (mod 56 sidste år). I 2004 rejste 17.073 passagerer med
Øresundstoget pr. døgn i gennemsnit. Dette svarer til en stigning på 9 procent i antallet af
togpassagerer over broen. Set i forhold til Øresundsbrokonsortiets scenario med knap 29.000
passagerer i døgnet ved fuld integration, var der altså 59 procent af de togpassagerer vi kunne
forvente.
Med indikatoren offentlige transportforbindelser ønsker vi at sammenligne afgangsfrekvensen
(antal afgange pr. uge) for tog over broen med afgangsfrekvenser mellem nabobyer inden for
landegrænserne. Indikatoren for offentlige transportforbindelser er 54 (mod 55 sidste år og 52 i
2003). De små udsving i indeksværdier viser at antallet af offentlige afgange varierer, men har
holdt sig på omtrent det samme niveau i de sidste tre år.11
I beregningen af indekset optælles det ugentlige antal afgange med passagertog over Øresund og
sammenlignes med ugentlige afgange København-Roskilde og Malmø-Lund. Des flere afgange over
Øresund, des mere integreret tyder det på at regionen er og derfor stiger indikatorværdien. Det svenske
landeindeks er højere end det danske; på trods af at antallet af afgange er næsten det samme. Dette
skyldes at det danske benchmark er lidt højere end den svenske fordi tog-frekvensen KøbenhavnRoskilde er højere end samme for Malmø-Lund. Såfremt vi havde medregnet busafgangene mellem

11
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Høje bropriser forventes at hæmme integrationen, og broafgiften er dermed en vigtig indikator
for muligheden for øget integration. Indikatoren for broafgiften er i år faldet svagt til 83. Det er
værd at bemærke at indekset sidste år steg meget markant da der blev indført et skattefradrag
på DKK 50 for broafgiften for danske skattebetalere. I første omgang kunne man ikke benytte
fradraget hvis man betalte skat i Sverige, men det ventedes at blive vedtaget i Sverige også.
Forslaget blev imidlertid ikke vedtaget i Sverige, og den store forskydning der blev observeret i
indekset sidste år vil derfor fortsætte. Det danske delindeks for broafgiften nåede sidste år over
100, og var således det første delindeks i ”Erhvervslivets Øresundsindeks” som nåede
niveauet for høj integration. Dette skyldtes at broafgiften efter fradraget var lavere end det
fastsatte benchmark. Også i år er indekset over 100, hvor den svenske værdi kun er 67.12
I år 2000 blev benchmarket fastsat til at være 40 kroner. Dette niveau er baseret på
argumenter fra HTS i Danmark om at en pendlerrejse med bil bør koste 40 danske kroner pr.
tur i gennemsnit. HTS er nået frem til at denne pris vil afveje de forskellige hensyn og ønsker fx til færgetrafikken, til miljøet, til pendlerne samt om brugerbetaling og fremme af integration.
Dette beløb skulle sikre både en fornuftig indtjening for broen samt give en reel mulighed for at
pendle dagligt over Sundet med bil.13 Hvis broafgiften nedsættes til 40 kroner pr. tur bliver
delindekset for broafgiften således 100. I årets Øresundsindeks er benchmarket imidlertid
blevet justeret for i forhold til inflationen (målt ved forbrugerprisindekset).14
Söderström et al. (2002) har i en rapport udgivet af Øresundsuniversitetet behandlet
konsekvenserne af helt at fjerne afgiften på Øresundsbroen. Forfatterne fandt blandt andet at
trafikken over broen ville tredobles i forhold til niveauet på det tidspunkt, såfremt afgiften blev
fjernet.
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Figur 2.11: Danmark og Sverige på trafikområdet

Lund og Malmø (linie 130 og 131) (som benyttes en del) ville vi opnå en højere samlet frekvens på
Malmø-Lund, og forskellene i denne indikator ville formentligt udjævnes. Det ugentlige antal afgange
med tog over broen er stort set uændrede i forhold til sidste år; dog med en ganske lille stigning. Det
samme gælder dog for vores benchmark. Der har også været en ganske lille stigning i den offentlige
trafikbetjening mellem København og Roskilde og mellem Malmø og Lund. Trafikforbindelserne over
Øresund er således steget mindre end forbindelserne med referenceområderne, og dette delindeks får
derfor en marginalt lavere værdi i år end sidste år.

Revisionsfirmaet KPMG har estimeret at den samlede værdi af fradraget for overfarten over broen vil blive på
cirka DKK 24.000.
13 Værdien udtrykker alene Øresund Industri & Handelskammares holdning, jævnfør notat af 27. august 2000.
14 For at det er muligt at sammenligne indekstallene fra tidligere år er justeringen foretaget med tilbagevirkende
kraft.
12
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Note: Forskellen i landeindeksene for broafgiften skyldes at Øresundsbropendlere der betaler dansk skat har et
fradrag på DKK 50 pr. tur. Derved bliver den reelle pris langt mindre for ’danske pendlere’ (42,75) end for ’svenske
pendlere’ (4,75). Se uddybning og udregninger i bilag 1.

Alle disse indikatorer undtagen indikatorerne for offentlige transportforbindelser og broafgiften,
er identiske for den svenske og den danske del af Øresund. Derved bliver værdierne
sammenfaldende for de alle indikatorer for den realiserede trafik. Af figur 2.11 fremgår det dog
at Danmark opnår et relativt dårligere niveau for integration end Sverige for offentlige
transportforbindelser. Til gengæld er pendlerprisen for at benytte Øresundsbroen lavere i
Danmark end i Sverige; jf. den tidligere diskussion.

2.3 Handel og samarbejde
Hvis erhvervslivet er integreret over Øresund, vil der være en høj grad af handel, samarbejde
og videndeling mellem de to dele af Øresundsregionen. Desuden vil konjunkturerne korrelere
mellem Skåne og Sjælland. Ved at studere virksomhedernes adfærd kan det vurderes i hvilket
omfang erhvervslivet reelt er integreret.
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Figur 2.12: Udviklingen i indekset for handel og samarbejde siden 2001

Da næsten alle indikatorer under handel og samarbejde er spørgeskemabaserede, så er der
en statistisk usikkerhed forbundet med indeksværdierne.15 Der synes imidlertid at være en
tendens i retning af et højere niveau af integration i 2005 i forhold til 2004. Niveauet for
indekset er dog ikke specielt højt da det ligger på godt halvdelen af niveauet for høj integration.
Dermed er dette område med til at trække det samlede Øresundsindeks ned i niveau.

15

Baggrunden for de spørgeskemabaserede indikatorer er nærmere beskrevet i kapitel 3 og i bilag 2.
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Figur 2.13: De fem indikatorer på området handel & samarbejde

Det samlede indeks for handel og samarbejde har værdien 55. Indekstallet fremkommer
gennem et simpelt gennemsnit af de 5 indikatorer på området. Indikatorerne kan ses i figur
2.13, hvor det også fremgår at der en stor spredning på værdierne for de forskellige
indikatorer. Mens konjunkturindikatoren kommer ud med hele 97 indekspoint og
samarbejde/Joint Venture også ligger pænt placeret med 83 i 2005, så er niveauet for både
eksport og import relativt lavt med indikatorværdier på hhv. 23 og 25. Udnyttelse af resurser
ender ligeledes under halvdelen af niveauet for høj integration med sine 45 indekspoint.
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Figur 2.14: Dekomponering af indekset for handel og samarbejde

I figur 2.14 rettes fokus på udviklingen i de enkelte indikatorer for derved at se hvordan de hver
især har påvirket den samlede udvikling på området for handel og samarbejde. På grund af
den almindelige statistiske usikkerhed skal man passe på ikke at drage alt for håndfaste
konklusioner på baggrund af ændringerne. Der er dog god grund til at tro at integrationen er
steget mht. udnyttelse af resurser. Selv om den største del af stigningen i denne indikator er
forårsaget af mere end en fordobling på den svenske side (fra 27 til 56), så stiger indikatoren

Side 27 af 49

Erhvervslivet Øresundsindeks 2005

også kraftigt i Danmark (fra 21 til 34). Indikatoren samarbejde/joint venture stiger også, og her
er udviklingen i det seneste år rimelig ens på de to sider af Øresund. De resterende indeks har
siden 2001 også vist betragtelige variationer over årene hvilket gør det svært at aflæse
entydige tendenser. Konjunkturindikatoren faldt fx fra 2003 til 2004, og med stigningen fra 88 til
97 i 2005 genvinder området derved størstedelen af dette fald.
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Figur 2.15: De fem indikatorer inden for handel & samarbejde

Af figur 2.15 kan man se niveau og udvikling for de 5 indikatorer under handel og samarbejde
for årene 2001 til 2005. Heraf kan man se at indikatorerne er forholdsvis stabile mht. deres
relative niveauer over årene.
Med indikatoren import måler vi indkøbene fra den anden side af Øresund i forhold til
virksomhedernes indkøb i referenceregionen. Værdien for indikatoren import er i år steget fra
22 til 25, og den vender derfor tilbage omkring niveauet i år 2002. Dette tal er beregnet ud fra
svarene i spørgeskemaundersøgelsen. De svenske virksomheder er blevet spurgt om hvor stor
en del af deres samlede indkøb i både ind- og udland de foretog på Sjælland og hvor stor en
del de foretog i Stockholmsregionen. De danske virksomheder blev tilsvarende spurgt hvor stor
en del af deres samlede indkøb i både ind- og udland de foretog fra Skåne og hvor stor en del
de foretog i Jylland/Fyn. Det er i øvrigt værd at bemærke at det er den danske del af
indikatoren der forårsager langt størstedelen af stigningen på denne indikator. Derved lukker
den det niveaumæssige gab der tidligere var mellem den svenske del af importindikatoren og
den danske del.
Med indikatoren for eksport måler vi salget til virksomheder på den anden side af Øresund i
forhold til virksomhedernes afsætning til virksomheder i referenceregionen. Værdien for
indikatoren eksport er faldet fra 26 til 23 i dette års indeks. Dette tal er ligeledes beregnet ud
fra svarene i spørgeskemaundersøgelsen. De svenske virksomheder har svaret på hvor stor
en del af deres samlede omsætning i både ind- og udland de solgte på Sjælland og hvor stor
en del de solgte i Stockholm. De danske virksomheder er tilsvarende blevet spurgt om deres
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eksport til Skåne henholdsvis til Jylland/Fyn. Den danske indikator er steget fra 7 til 10 siden
2004 mens det svenske er faldet fra 44 til 36.
Det er værd at bemærke, at indikatorerne for handel er relative og måler aktiviteten over
Sundet i forhold til aktiviteten i en referenceregion. Det betyder at indeksene for import og
eksport er forskellige og hver for sig fortæller hver sin ’historie’ om handelen. Det er således
ikke nødvendigt at indikatoren for import følger indikatoren for eksport (de to indikatorer ville i
så fald blot give to sider af det samme billede). Vi gør desuden opmærksom på at tallene for
import og eksport er vægtede i forhold til virksomhedernes størrelse.
Indikatoren for samarbejde/joint venture måler hvor meget virksomhederne samarbejder
(formelt eller uformelt) med virksomheder på den anden side af Øresund. Dette ses i forhold til
deres samarbejde med virksomheder i benchmark-regionerne i eget land. Værdien af
indikatoren er 83 (mod 74 sidste år). Dette tal stammer fra spørgeskemaundersøgelsen hvor
der blev spurgt til hvorvidt virksomhederne havde samarbejde med virksomheder på den
anden side af Øresund. Svarene på spørgsmålet blev sammenlignet med andelen der har
samarbejde med virksomheder i benchmark-områderne Jylland/Fyn hhv. Stockholm. Indikator
er tilnærmelsesvis lige høj i begge lande.
Med indikatoren udnyttelse af resurser måler vi hvor meget virksomhederne drager nytte af
avancerede resurser (forskning, efteruddannelse og lignende) på den anden side af Sundet og
sætter det i forhold til hvor meget de udnytter resurserne i andre dele af deres eget land.
Indikatoren for udnyttelse af resurser er steget til en værdi på 45 (mod 24 sidste år). Igen i år
udnytter de svenske virksomheder Øresundsregionen relativt mest. 20 procent af de svenske
virksomheder svarede at de udnytter disse muligheder på Sjælland (mod 35 procent i
Stockholm). 11 procent af de danske virksomheder svarede at de udnytter avancerede
resurser i Skåne (mod 31 i Jylland/Fyn). Det svenske indeks bliver dermed 56 mens det
danske bliver 34. Det er bemærkelsesværdigt at den store stigning i indeksets værdi ikke alene
skyldes stigningen i de observerede værdier men lige så meget skyldes at benchmarkets
værdier er faldet (specielt på den svenske side).
Indikatoren for konjunktur har en værdi på 97 (mod 88 sidste år). Indikatoren sammenligner
konjunkturerne i de to dele af regionen. Ved øget integration forventes konjunkturerne i de to
lande at nærme sig hinanden da landene vil komme til at have lignende vurderinger af
samfundskonjunkturen. Konjunkturmålingerne stammer fra det såkaldte Øresundsbarometern
som er et konjunkturbarometer for Øresundsregionen.16 Barometeret er baseret på interviews
med virksomheder i regionen (se www.borsen.dk). Konjunkturmålingen fra oktober 2004 indgår
i dette års indeks. Samlet set indikerer målingen at virksomhederne på begge sider af Øresund
vurderer at konjunkturerne er stigende efter at de faldt meget i sidste års indeks. At
konjunkturudsigterne vurderes ens, er et tegn på integration, og indikatorværdien på 97 viser
en høj grad af enighed over Sundet.

16

Øresundsbarometer beregnes af SEB, Børsen og SCB.
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Figur 2.16: Danmark og Sverige for området handel & samarbejde

Mens det er givet at indikatorværdierne for konjunktur er ens på de to sider af Øresund, så er
dette ikke tilfældet for samarbejde/joint venture. Alligevel er værdierne nærmest ens for denne
indikatorer i Danmark og Sverige. På udnyttelse af resurser og eksport er der derimod forskel. I
begge tilfælde ligger Skåne på et klart højere integrationsniveau end Sjælland, jf. figur 2.16.
Den danske del af Øresundsregionen ligger meget lavt på indikatoren for eksport, men
importen samt udnyttelsen af resurser er heller ikke imponerende.

2.4 Forretningsomkostninger
En naturlig konsekvens af øget integration, er at priserne i de integrerede regioner tilnærmer
sig hinanden. Årsagen skal findes i at øget integration både betyder at det samlede marked
deles af endnu flere konkurrerende virksomheder både i engros- og detailleddet. Den øgede
konkurrence vil presse prisniveauet så prisen på den enkelte vare nærmer sig
grænseomkostningerne for varen. For sammenlignelige varer vil prisforskellen derved
indsnævres. Under forretningsomkostninger måler vi forskellige dele af markederne på hver
side af Øresund og sammenligner priserne. Vi sigter især på at afdække de priser der har
betydning for omkostningsniveauet for virksomheder.
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Figur 2.17: Udviklingen i indekset for forretningsomkostninger siden 2001

Det samlede delindeks for området forretningsomkostninger er 81 (mod 86, 84 og 85 i hhv.
2005, 2004 og 2003). På trods af faldet i 2005 i forhold til de seneste år, så har vi at gøre med
det område med den klart højeste værdi. Området forretningsomkostninger trækker dermed
niveauet for det samlede Øresundsindeks op. Indikatorerne for forretningsomkostninger
beregnes ved at dividere den mindste værdi med den største værdi og gange med 100. Ved
høj integration forventes værdien således at være 100. Der er pr. definition ikke forskelle
mellem de danske og svenske tal, da indekset netop er forholdet mellem de to. Priser er i år
sammenlignet ved brug af en kurs på 100 SEK = 81,8 DKK.17
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Figur 2.18: De fem indikatorer på området forretningsomkostninger

Indeksværdien på 81 er sammensat af 5 indikatorer som er afbilledet i figur 2.18. I forhold til
det samlede Øresundsindeks ligger alle indikatorer på et relativt højt niveau. Priser på
kontorudrustning ligger dog noget lavere end de øvrige indikatorer med værdien 69, og
huslejeomkostningerne (med værdien 77) divergerer også noget i de to dele af
Øresundsregionen. Til gengæld er der ikke så stor forskel på priserne for el, varme og telefon
hvor værdien på indekset er 91.

17

Gennemsnitlig kurs for perioden ifølge Danmarks Nationalbank.
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Figur 2.19: Dekomponering af delindekset for forretningsomkostninger

Af figur 2.19 kan vi se hvordan de enkelte indikatorer påvirker den samlede udvikling på
området for forretningsomkostninger. Det ses tydeligt at der ikke er nogen af indikatorerne der
påvirker udviklingen positivt i et nævneværdigt omfang. Mens BigMac-indekset og forholdet
mellem priserne for el, varme og telefon er stort set uændrede, så sker der et relativt stort fald i
indikatoren for husleje (for kontorlokaler) fra 91 til 77. Årsagen til dette fald skal hovedsageligt
findes i et fald i huslejen i Malmø. Priserne på kontorudrustning viser stigende divergens for
tredje gang på de fire år siden 2001; denne gang på 6 indekspoint. Priserne på dagligvarer er
også blevet mere forskellige i Skåne og på Sjælland, og indikatorværdien falder 3 point. Samlet
falder indekset for forretningsomkostninger med knap 5 point.
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Figur 2.20: Udviklingen i de fem delindeks inden for forretningsomkostninger
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Indikatoren for kontorleje måler prisforskelle på kontorlejemål. Indikatoren for kontorleje er 77
(mod 91 sidste år). Vi sammenligner her København og Malmø da der findes sammenlignelige
data for disse to byer. Igen i år er det generelt blevet billigere at leje kontorlokaler på den
svenske side af Øresund mens priserne på den danske side er stort set uændrede i forhold til
2004. Det er fortsat billigere at leje kontor i det centrale Malmø end i det centrale København.
Priserne til denne indikator stammer fra et stort ejendomsrådgiverfirma (se Sadolin & Albæk,
2005). Da værdien af delindekset er faldet i forhold til sidste år, ses det at priserne fjerner sig
fra hinanden hvilket er et tegn på at de to sider af Øresund er blevet mindre integrerede. Hvis
virksomhederne anså Malmø og København for at være fuld integrerede, så ville de vælge at
placere sig i den region med det laveste omkostningsniveau. Efterspørgslen ville dermed
udjævne prisen på lejemål. Når dette ikke sker, kan det skyldes at Malmø ikke betragtes som
et fuldstændigt alternativ til København i forhold til placering af en virksomhed.
Indikatoren for kontorudrustning er 69 (mod 75 i sidste års Øresundsindeks). Derved er dette
indeks faldet igen, og det bliver stadig billigere at handle kontorudrustning i Sverige relativt til i
Danmark. Det er primært anden kontorudrustning såsom stole, borde og belysning, der er
billigere i Sverige. Da kontorudrustning som vare kan handles over grænser uden problemer,
er det en vigtig vare at følge da man nemt vil kunne købe på den anden side af grænsen i
tilfælde af at der er betydelige prisforskelle. Af denne grund er det umiddelbart også
uforståeligt at prisforskellene stiger mellem Skåne og Sjælland.
Indikatoren for el, varme og telefon er 91 (mod 93 sidste år). Sverige er billigere på alle
områderne på nær telefonpriserne, men i lighed med tidligere er det primært de lavere elpriser
der giver udslag i indekset. Den samlede forskel er dog ikke stor, hvilket giver den høje
indeksværdi.
Indikatoren for dagligvarer er 80 (mod 83 sidste år). Det er fortsat billigere at købe ind i Malmø
end i København. Dette forstærkes af at de danske priser er steget og de svenske faldet en
smule. Prissammenligningen dækker en varekurv bestående af 34 dagligvarer i en række
forskellige butikker og supermarkeder. I et par år har Copenhagen Economics selv indsamlet
varekurven da Praktiska Broars indsamlings- og publiceringstidspunkter ikke har passet godt
med ”Erhvervslivets Øresundsindeks”. I år er det dog igen Praktiska Broars varekurv der
benyttes.18
Indikatoren BigMac-Indekset for Øresundsregionen har i lighed med sidste år en værdi på 88.
Prisen på både den danske og den svenske BigMac er uændrede 27,75 DKK hhv. 30 SEK
(30,00 SEK ~24,53 DKK). Med en lille valutakursændring har priserne nærmet sig hinanden i
forhold til 2004, men ændringen er så lille at det ikke ændrer indikatorens værdi.
I forhold til fraværet af en fælles valuta er der nogle overvejelser som bør nævnes. Vi har
indsamlet priser for identiske varer som sælges på begge sider af Sundet og omregnet
svenske priser til priser målt i danske kroner ved hjælp af en fast kurs. Ved en fastholdt pris i
svenske kroner vil man dog med et kursfald opleve at svenske produkter bliver billigere, og der
vil af den grund blive ændringer i prisforholdet mellem Danmark og Sverige. Dette kan i sig
selv give anledning til en øget samhandel. Derfor er det ikke muligt at adskille hvor meget af
stigningen i samhandlen der kan tilskrives hhv. kursændringer og øget integration. Øget
samhandel der alene er drevet af kurssvingninger, kan dog ikke betragtes som en bæredygtig
udvikling for regionen med hensyn til integration.
Valutakursudsving kan både opfattes som en forretningsomkostning og som en barriere for
handel og er derfor ikke uden betydning for integrationen i Øresundsregionen. Det vurderes
dog ikke rimeligt at inddrage valutakurserne som en indikator for integrationen i
18

Se i øvrigt bilag 1 for nærmere detaljer vedrørende gennemførslen af prisundersøgelsen.
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Øresundsregionen da valutakurserne ikke formodes at være afhængige heraf. Vi kan dog måle
deres størrelse og sige noget om hvor meget de betyder i forhold til andre barrierer.
Siden devalueringen af den svenske krone omkring årsskiftet 1992/1993 og frem til april 2005,
har den gennemsnitlige valutakurs været 83,22 DKK for 100 SEK. Standardafvigelsen er
cirka 3,25, og det vil sige, at såfremt vi antager, at kursen er normalfordelt, vil 95 procent af de
observerede valutakurser befinde sig inden for to gange standardafvigelsen. Det vil sige inden
for intervallet 83,22 +/- 6,5. Selvom valutakursen ikke er normalfordelt, udtrykker dette alligevel
noget om den maksimale usikkerhed som valutakursforskelle har betydet siden 1993. Figur
2.21 viser valutakurserne fra 1990 til 2005.
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Figur 2.21: Valutakurssvingninger mellem Sverige og Danmark 1990-2002

Der findes undersøgelser af hvor meget af grænseeffekten der er en valutaeffekt. Blandt andet
vurderer Helliwell (2000) at mellem en tredjedel og halvdelen af den samlede grænsebarriere
skyldes valutakursusikkerhed. Dette skøn bygger på et resultat af Rose (2000) som har fundet
at lande med fælles valuta handler tre gange mere med hinanden end lande der bruger
forskellig møntfod. Disse tal bygger på handelstal for steder i verden som rent faktisk bruger
samme valuta, og der er ofte tale om små østater som i forvejen er tæt knyttet til en tidligere
kolonimagt eller har lignende samhørighedsforhold.19 Tallene kan derfor ikke direkte overføres
til forholdene i Øresundsregionen, men man kan tænke på hvor mange gange mere Grønland
og Færøerne handler med Danmark i forhold til andre omkringliggende lande som England og
Norge. En del af denne forskel kan formodentlig forklares med den fælles valuta. 20

19
20

For eksempel New Zealand og nogle af Stillehavsøerne, USA og Amerikansk Samoa, Guam og lignende.
Andre dele vil med stor sandsynlighed kunne forklares med lovmæssige og finansielle bånd mellem Danmark og
hhv. Grønland og Færøerne.
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Kapitel 3 Spørgeskemaundersøgelse
Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse i april 2005 blandt HTS’ medlemmer og
blandt medlemmerne af Sydsvenska Industri- och Handelskammare.
Medlemsvirksomhederne i både Danmark og Sverige er blevet bedt om at vurdere udviklingen
i Øresundsregionen for deres egen virksomhed i forhold til sidste år. Deres vurderinger fremgår
af figur 3.1 og 3.2, hvor svarene på spørgsmålene om handel, kontakter og arbejdskraft over
Øresund vises (spørgsmål 1b1, 2a, 3b1 og 4a). Se i øvrigt bilag 3 for spørgeskema og svar.
Hvordan har udviklingen været i danske virksomheder været i de danske
virksomheders aktiviteter over Øresund sammenlignet med sidste år?
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Figur 3.1: Udviklingen i danske virksomheder siden sidste år. Danmark, april 2005. (N=151)
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Hvordan har udviklingen været i de svenske virksomheders aktiviteter over
Øresund sammenlignet med sidste år?
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Figur 3.2: Udviklingen i svenske virksomheder siden sidste år. Sverige, april 2005. (N=103)

Figur 3.1 og 3.2 viser at hovedparten af virksomhederne har oplevet en uændret aktivitet over
Øresund. Der kan dog spores en vis integrationsmæssig fremgang. Der er betydelig flere
virksomheder der tilkendegiver at de har øget deres aktiviteter over Øresund siden sidste år i
forhold til hvor mange der oplever faldende aktivitet. Dette gør sig ikke mindst gældende
indenfor samarbejde og handel over Øresund. Svenskerne har generelt det højeste niveau for
integration – det ved vi fra indeksene ovenfor – og det understreges af resultaterne fra
spørgeskemaundersøgelsen. Forskellene er dog ikke så store i spørgeskemaundersøgelsen
som det er tilfældet i selve indekset.
Som det fremgår af de to figurer, er samarbejdet (formelt eller uformelt) mellem virksomheder
over Øresund steget mest. Henholdsvis 25 og 29 procent af de adspurgte virksomheder i
Danmark og Sverige har oplevet en stigning på dette område siden sidste år i. Dette
underbygger de tendenser vi observerede i indekset ovenfor.
Ud over at vurdere udviklingen i omsætning og beskæftigelse i Øresundsregionen, er
medlemsvirksomhederne også blev bedt om at vurdere udviklingen i omsætning og
beskæftigelse generelt. Det er således muligt at sammenligne Øresundsregionen med
udviklingen generelt. I figurerne 3.3 og 3.4 sammenholdes hhv. de danske og svenske svar på
spørgsmål vedrørende omsætning og handel over Øresund og samt generelt (spørgsmål 1a1
og 1b1), og svarene på spørgsmål vedrørende udviklingen generelt.
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Hvordan har udviklingen i den generelle handel og handlen over Øresund været
for de danske virksomheder siden sidste år?
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0%
Den generelle handel

Handel ov er Øresund

Figur 3.3: Udviklingen i handlen siden sidste år for danske virksomheder i Øresundsregionen. April 2005. (N=151).

Hvordan har udviklingen i den generelle handel og handlen over Øresund været
for de svenske virksomheder siden sidste år?
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100%

Steget

80%

Uændret

70%

Faldet

60%
40%

51%
36%
21%

20%

13%

10%

0%
Den generelle handel

Handel ov er Øresund

Figur 3.4: Udviklingen i beskæftigelsen siden sidste år for svenske virksomheder i Øresundsregionen. April 2005.
(N=103).

I den danske del er 78 procent af virksomhederne (blandt HTS’ medlemmer) upåvirket af
Øresundsbroen hvad angår handel over Sundet. De tilsvarende tal for den svenske del er 70
procent. Det ses at for såvel Danmark som Sverige har mellem ca. en tredjedel og halvdelen
oplevet generelle stigninger hvad angår handel. Der er dog generelt flere virksomheder der har
oplevet en stigning end et fald i aktiviteten over Øresund, men udviklingen i den generelle
handel er signifikant mere positiv end over Øresund for både de svenske og de danske
virksomheder.
Figur 3.5 og 3.6 viser hhv. de danske og de svenske virksomheders svar på spørgsmål om
udviklingen i beskæftigelsen på samme måde som i forhold til handelen i figurerne 3.3 og 3.4.
Den generelle udvikling og udviklingen for beskæftigelsen over Øresund sammenlignes
dermed for de to lande (spørgsmål 3a1 og 3b1).
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Hvordan har udviklingen i den generelle beskæftigelse og beskæftigelsen over
Øresund været for de danske virksomheder siden sidste år?

Andel af virksomheder

100%

Steget

84%

Uændret

80%

Faldet

60%
40%

47%
36%
18%

20%

11%

5%

0%
Den generelle beskæftigelse

Beskæftigelsen ov er Øresund

Figur 3.5: Udviklingen i beskæftigelsen siden sidste år for danske virksomheder i Øresundsregionen. April 2005.
(N=151).

Hvordan har udviklingen i den generelle beskæftigelse og beskæftigelsen over
Øresund været for de svenske virksomheder siden sidste år?
91%
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Figur 3.6: Udviklingen i beskæftigelsen siden sidste år for svenske virksomheder i Øresundsregionen. April 2005.
(N=103).

I store træk er billedet for udviklingen i beskæftigelsen den samme som udviklingen i handelen.
Dog er der generelt et mindre positivt billede hvad angår beskæftigelsen. Der er stadig en stor
del af virksomhederne i både Sverige og i Danmark som ikke har oplevet hverken stigninger
eller fald, og især i forhold til beskæftigelsen over Øresund er der få ændringer.
Stigningsprocenterne ligger omkring 10 procent over Øresund og for begge sider af Sundet er
stigningsniveauet dermed ca. en tredjedel af niveauet for den generelle beskæftigelse. Kun 5
procent af de danske virksomheder har oplevet fald i beskæftigelsen over Sundet, og der er
ingen svenske virksomheder der har haft faldende beskæftigelse over Sundet.
Virksomhederne er også blevet bedt om at angive deres kontakt til naboregionen i
Øresundsregionen (Skåne og Sjælland) i forhold til en benchmark-region i deres eget land
(henholdsvis Stockholm og Jylland/Fyn). Figur 3.7 og 3.8 sammenstiller svarene på
spørgsmålene vedrørende import (spørgsmål 5 og 7), spørgsmålene vedrørende eksport
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(spørgsmål 8 og 10), spørgsmålene omkring virksomhedernes samarbejde (spørgsmål 11 og
13), samt spørgsmålene vedrørende arbejdsmarkedet (spørgsmålene 14, 15, 16 og 17).
Endelig sammenstilles svarene på spørgsmålet vedrørende udnyttelse af andre muligheder
(spørgsmål 18 og 19). I figur 3.7 kan man for eksempel aflæse at der gennemsnitligt kommer
31 procent af omsætningen i de adspurgte danske virksomheder fra salg til Jylland/Fyn mens
kun 3 procent kommer fra salg af varer over Øresund.
Bemærk desuden, at besvarelserne for import / indkøb i både figur 3.7 og 3.8 er vægtede efter
virksomhedsstørrelse og derfor tildeler store virksomheder en større vægt end små
virksomheder.21
Danske virksomheders handel og samarbejde med skånske virksomheder,
sammenlignet med handel/samarbejde med
jyske/fynske virksomheder

Andel af virksomheder

eller andel af omsætning/indkøb
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Figur 3.7: Danske virksomheders kontakter til Skåne sammenlignet med kontakter til Jylland/Fyn. April 2005.
(N=151).

21

Såfremt indekset udregnes på uvægtede tal, vil en svensk 1-mands virksomhed som eksporterer for eksempel
snus til København, altså veje lige så tungt i indekset som en stor industrivirksomhed med flere tusinde ansatte
som også eksporterer til København. Hvis virksomhedernes besvarelser hver især ville give indeksværdier på for
eksempel 20 henholdsvis 30, vil et uvægtet gennemsnit give en samlet indeksværdi på 25. Dette til trods for at
den store virksomhed formentligt har en væsentligt større omsætning end den lille virksomhed og derfor udgør en
større del af den samlede handel over Øresund.
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Andel af virksomheder

eller andel af omsætning/indkøb
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Figur 3.8: Svenske virksomheders kontakter til Sjælland sammenlignet med kontakter til Stockholm. April 2005.
(N=103)

Vi har også spurgt virksomhederne om deres forventninger til integrationen i
Øresundsregionen i de næste 3-5 år, jævnfør figur 3.9.
Over halvdelen (59 procent) af virksomhederne i den danske del af regionen forventer at øge
deres aktiviteter over Øresund de kommende 3-5 år. Dette er en markant stigning i forhold til
sidste år på hele 12 procentpoint. I den svenske del forventer 54 procent af virksomhederne at
øge deres aktiviteter. Sverige ligger dermed 16 procentpoint over sidste års niveau. Dermed
stiger både de svenske og danske forventninger markant i år.
100%

Hvor stor en andel af danske og svenske virksomheder forventer at
øge deres aktiviteter på tværs af Øresund i de kommende 3-5 år?
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Figur 3.9: Danske og svenske virksomheders forventninger til fremtiden i Øresundsregionen. April 2005. (N=251)

Efter et par års ”Øresundstræthed” med fald i virksomhedernes forventninger til fremtidig
aktivitet over Øresund er forventninger således nu igen stigende. Faktisk har forventningerne
ikke været højere (i det mindste siden 2001). For Sveriges vedkommende er der dog stadig et
stykke op til niveauet i for de første år ”Erhvervslivets Øresundsindeks” blev lavet.
Forventningerne er dermed næsten på niveau med forventningerne i indeksets to første år for
Øresundsregionen samlet set. Det er desuden værd at bemærke at de danske virksomheders
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forventninger er højere end de svenske virksomheders. Måske det kan være en indikation af at
den danske del af indekset vil komme på niveau med den svenske del i fremtiden?
Undersøgelsens gennemførelse
Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af Øresund Industri & Handelskammare i april
2005. Der blev udsendt 1500 skemaer til virksomheder på Sjælland via e-mail. 151
virksomheder returnerede spørgeskemaet (svarprocent på 10,1). Dette er en relativ lav
svarprocent. Der har været mulighed for at svare både pr. brev og online på HTS’ hjemmeside.
I Sverige er 250 virksomheder blevet opfordret til at deltage via mail hvoraf 103 kom retur
(svarprocent på 41,2). Sammenligner man med andre spørgeskemaundersøgelser, er dette en
normal svarprocent. Øresund Industri- & Handelskammare har cirka 15.000 medlemmer på
begge sider af Sundet og med i alt 254 svar vurderes undersøgelsen at kunne danne et
rimeligt grundlag for undersøgelsen. Dog skal man naturligvis være opmærksom på at der kan
være skævheder i stikprøven hvorfor man bør anlægge et forsigtigt perspektiv i de
konklusioner der drages på baggrund af de indeks der fremkommer fra
spørgeskemaundersøgelsen.
Som kort nævnt i sammenfatningen i forbindelse med forskellene på de to landes samhandel
over Øresund, så er spørgeskemaundersøgelsen asymmetrisk: Når en given svensk
virksomhed (SV1) eksempelvis eksporterer en vare til en dansk virksomhed (DV1), så har vi
ikke nødvendigvis spurgt DV1 om dens import fra SV1 da det ville resultere i identiske værdier
i indekset. Vi har i stedet spurgt en anden dansk virksomhed (DV2) om dens import over
Sundet. Denne import kan komme fra en anden svensk virksomhed end den første (SV2) og
på den måde er værdierne for import og eksport over Øresund ikke symmetriske.
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Metode
De 20 indikatorer22 i indekset er fordelt på 4 områder, som hver især beskriver den faktiske
adfærd i regionen i forhold til et benchmark. Benchmarkene er fastsat som den værdi,
indikatorerne forventes at have ved høj integration.
Øresundsindeks drejer sig om at opstille et mål for hvordan det går med integrationen på en
række områder af erhvervsinteresse. Der er udviklet en metode som går ud på at beregne
Erhvervslivets Øresundsindeks ved at holde en række indikatorer for integrationen op imod
benchmark som er absolutte mål for de forventede værdier ved høj integration. Den
observerede værdi divideres med benchmarket for at beregne indeksets værdi. Variablerne
grupperes i fire grupper (arbejdsmarked, trafik, handel & samarbejde samt
forretningsomkostninger), og hver gruppe består af 5 indikatorer der lægges sammen til et
delindeks for integration på det pågældende område. Endeligt kan de 4 delindeks give et
samlet mål for integrationen, Erhvervslivets Øresundsindeks.
Det samlede tal for Øresundsindeks dækker således over et uvægtet gennemsnit23 af
resultaterne på de fire hovedområder, og de fire delindeks er igen et uvægtet gennemsnit af de
5 indikatorer på det pågældende område. Når denne metode benyttes, betyder det at vi
vurderer at områderne er lige vigtige for integrationen. Andre indeks som for eksempel ”World
Competitiveness Yearbook” udarbejdet af IMD i Svejts, er også beregnet som et uvægtet
gennemsnit af en lang række forskelligartede data.
Visse af indikatorerne i Øresundsindekset er udregnet på baggrund af en
spørgeskemaundersøgelse blandt Øresund Industri & Handelskammares medlemmer.
Resultatet af spørgeskemaundersøgelser generelt, afspejler i højere grad virkeligheden i takt
med at stikprøvens størrelse øges, det vil sige jo flere virksomheder som spørges. Vi har
modtaget svar fra 151 danske virksomheder og 103 svenske virksomheder ud af de omkring
15.000 virksomheder som er medlemmer af Øresund Industri & Handelskammare.
I forhold til vores mulighed for at udtale os om tendenser blandt Øresund Industri &
Handelskammares medlemmer betyder stikprøvens størrelse en mindre usikkerhed. Når vi i
besvarelserne vedrørende eksempelvis indikatoren for ”ansættelser af arbejdskraft over
Sundet” ser, at 14 procent af de danske virksomheder har ansat medarbejdere i det sidste år
fra den svenske side af Øresund, kan vi på baggrund af stikprøvens størrelse sige med 95
procent sikkerhed, at mellem 9 og 20 procent af de danske virksomheder i Øresundsregionen
har ansat medarbejdere over Sundet. Besvarelsen på 14 procent angiver dog det mest
sandsynlige ansættelsesniveau
For at resultaterne fra stikprøven i øvrigt kan siges at afspejle virkeligheden, er det også
nødvendigt at de virksomheder vi spørger, er udvalgt tilfældigt ud fra den samlede mængde
virksomheder vi ønsker at sige noget om. De adspurgte virksomheder må altså ikke være
udvalgt fordi de besidder særlige karakteristika. De adspurgte virksomheder er udvalgt
tilfældigt i denne undersøgelse. Det er imidlertid ikke alle de virksomheder vi har udvalgt
tilfældigt til at besvare vores spørgsmål som rent faktisk også har gjort det. Hvis det er sådan
at de virksomheder der har besvaret vores spørgsmål er anderledes med hensyn til
øresundsintegration, end de virksomheder der ikke har besvaret, så er der fare for at vi
konkluderer noget forkert på baggrund af besvarelserne. Der er imidlertid ikke umiddelbart
noget der peger på systematiske forskelle, med hensyn til øresundsintegrationen mellem de
virksomheder der besvarer henholdsvis ikke besvarer.

22
23

Bilag 1 viser samtlige 20 indikatorer og deres datakilder
Beregnet som: IndeksØresund = ¼*(indeksarbejdsmarked + indekstrafik + indekshandel&samarb + indeksforretnomk ).
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Det er tanken at Erhvervslivets Øresundsindeks måles igen til næste år. Med benchmarkmetoden får man ikke bare et indeks som er relevant her og nu, men også et indeks der kan
følges år for år. Derfor er benchmark-metoden anvendt som gennemgående metode.
Udfordringen ved denne metode er især at opstille gode benchmarks. Hver gang man finder på
en indikator, skal man vurdere hvad den kan holdes op imod. Valget af benchmark vil variere
fra indikator til indikator. En begrundelse for valg af benchmark kunne være en afvejning af
områdernes geografiske nærhed, befolkningsstørrelse og bystørrelser. På andre områder er
benchmarks konstrueret på et andet grundlag. Når priser eller omkostninger for eksempel
sammenlignes, er benchmark givet som dér hvor priserne er ens. Når det drejer sig om handel
og samarbejde, vælges benchmark imidlertid efter antal beskæftigede, branchestruktur og
geografi. For den danske del af Øresundsregionen defineret ved Sjælland, Lolland og Falster,
sammenlignes aktiviteten over Øresund ofte – men ikke altid - med Jylland/Fyn. For den
svenske del af regionen, defineret ved Skåne län, sammenlignes som hovedregel med
Stockholm.
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Øresund Industri & Handelskammare
blev stiftet 1. november 1999 som en
delvis fusion af Sydsvenska Industri- och
Handelskammaren og HTS.

Øresund Industri & Handelskammare
bildades den 1 november 1999 genom en
partiell fusion av Sydsvenska Industri- och
Handelskammare och HTS.

Med sine 15.000 medlemmer er Øresund
Industri & Handelskammare Nordeuropas
største handelskammer.

Med sina 15.000 medlemmar är Øresund
Industri & Handelskammare Nord-europas
största handelskammare.

Organisationens formål er:
- at sikre de to organisationers
medlemmer den bedste service og
information om erhvervsrelevante
forhold i Øresundsregionen
- at skabe personlige forretningskontakter over Øresund
- at blive det naturlige infocenter, når
det gælder oplysninger om
Øresundsregionen i et erhvervsperspektiv
- at koordinere erhvervspolitiske tiltag
og at identificere og fjerne barrierer for
integrationen

Organisationens syfte är:
- att ge medlemmarna bästa möjliga
service och information med relevans
för företagens affärer i
Öresundsregionen
- att skapa personliga affärskontakter
över Öresund
- att bli det naturliga centrat för
information när det gäller upp-lysningar
om Öresundsregionen ur
företagsperspektiv
- att koordinera näringspolitiska insatser
och att identifiera och ta bort barriärer
för integrationen

Børsen, DK-1217 København K
Tlf. +45 70 13 12 00
Fax +45 70 13 12 01

Skeppsbron 2, SE-211 20 Malmö
Tel: +46 40 690 24 00
Fax: +46 40 690 24 90
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Copenhagen Economics ApS er et dansk konsulentfirma specialiseret i erhvervs- og
samfundsøkonomiske analyser. Copenhagen Economics udarbejder beslutningsstøtte af høj
kvalitet til såvel offentlige som private beslutningstagere, og er særlig stærk indenfor
konkurrencepolitik, miljøøkonomi, klimapolitik og regionaløkonomiske analyser. Der er særlig
vægt på kvantitative analyser som ofte baseres på modelberegninger. Alle projekter er
målrettet mod konkrete politiske problemstillinger, og en stor del af arbejdet består i at
kommunikere resultater på en letforståelig og brugbar måde.
Firmaet blev startet i januar 2000 af to medarbejdere i Erhvervsministeriet. I
Erhvervsministeriet havde de i længere tid arbejdet med at opbygge kapacitet til at anvende
avancerede økonomiske analyseværktøjer til politikanalyser. Copenhagen Economics har i dag
19 ansatte, og er det eneste firma af sin art i Danmark.
Copenhagen Economics ApS
Nyropsgade 13, 1.
1602 København V
Tlf. +45 7027 0740
Fax +45 7027 0741
hq@copenhageneconomics.com
www.copenhageneconomics.com
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