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Forord
Erhvervslivets Øresundsindeks er udarbejdet af Copenhagen Economics på opdrag fra
Øresund Industri & Handelskammare i perioden fra februar til maj 2006.
Rapporten dokumenterer udviklingen i Øresundsregionen for sjette år i træk. Den første
rapport udkom i juni 2001. Denne rapport er en opdatering af datagrundlaget og en
sammenligning med situationen i de tidligere 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, Therese
Persson og Henrik Andersson fra Øresund Industri & Handelskammare samt Martin Hvidt
Thelle og Martin Kyed fra Copenhagen Economics.
Tak til Morten Lange Larsen fra HTSI, samt til stud. polit Kathrine Thrane Bløcher og stud.
merc. (jur.) Kenneth Bak Andersen fra Copenhagen Economics, som har indsamlet og
bearbejdet alle de mange data.
København, 16. maj 2006
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 2006 målt til 64 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 Fyn og
Jylland 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 2006
uppmäts till 64 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.

Stigningen i årets Øresundsindeks ligger i
størrelsesordnen 2 indekspoint.
Efter en periode indtil 2004 med
”Øresundstræthed” hvor virksomhederne
havde faldende forventninger til den
fremtidig aktivitet over Øresund er de
samlede forventninger nu på det højeste
niveau i Øresundsindeksets historie.
Henholdsvis 63 og 64 procent af de svenske
og danske virksomheder forventer at ville
øge aktiviteten de næste 3-5 år. Der er
derfor grund til at være optimistisk med
hensyn til den fremtidige integrationsproces.
Rapporten gør rede for på hvilke områder
integrationen er særlig høj og på hvilke den
er særlig lav.
Erhvervslivets Øresundsindeks er inddelt i 4
hovedområder hver med deres delindeks:
arbejdsmarked, trafik, handel & samarbejde

Värdet 64 innebär att årets index har stigit
med två enheter jämfört med förra året, då
indexet var 62.
Efter ett par år av ”Öresundströtthet” då
företagens förväntningar om framtida
aktivitetsnivå över sundet har fallit, så
noterar i år förväntningarna den högsta
nivån i Öresundsindexets historia. 64
respektive 63 procent av de svenska och
danska företagen förväntar sig att öka
aktiviteten över sundet under de kommande
3-5 åren. Det finns därför all anledning att
vara optimistisk med hänsyn till den
kommande integrationsprocessen.
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.
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samt forretningsomkostninger.
På det første område, arbejdsmarkedet, er
delindekset målt til 48 mod indeks 45 i 2005.
Dermed er delindekset steget med 16
indekspoint
siden
2003,
men
arbejdsmarkedet er stadig det område hvor
integrationen er lavest.
Siden 2003 har alle indikatorer bortset fra
arbejdsløsheds-procenter vist tegn på
stigende
arbejdsmarkedsintegration.
Arbejdsløsheds-procenterne på de to sider
af Øresund synes imidlertid ikke at nærme
sig hinanden. På trods af stigende
problemer med flaskehalse på det danske
arbejdsmarked, så har det tilsyneladende
ikke mindsket den Skånske arbejdsløshed.
Konjunkturerne er relativt enslydende på
begge sider af Øresund og derfor kan det
overraske at arbejdsløshedstallene alligevel
divergerer (med 4,8 procent på den danske
side og 8,6 procent på den svenske).
Tilsyneladende eksisterer der barrierer der
forhindrer en gensidig udnyttelse så
København får tilført arbejdskraft og Skåne
får reduceret ledigheden. En øget integration
på arbejdsmarkedet kan skabe en win-win
situation. Indtil videre har man ikke oplevet
den sammenhæng mellem Skåne og
Hovedstaden som er gældende mellem de
sjællandske amter og Hovedstaden. Her er
der en tendens til at arbejdsløshedsgabet til
Hovedstaden
lukker
sig
under
højkonjunkturer. Det samme har vi altså ikke
set for Malmø.
Integrationen på arbejdsmarkedet ligger
fortsat højest på det svenske indeks med
indeks 54 mod Danmarks indeks 43. Kun på
indikatoren flytninger over sundet er den
danske værdi højere end den svenske pga.
de mange flytninger som kan forklares med
bl.a. billigere boliger på den svenske side af
Øresund.
Pendlingen
går
fortsat
overvejende fra Sverige til Danmark og der
kan konstateres en øgning i ansættelsen af
folk fra den svenske side i danske
virksomheder. Det er derfor nærliggende at
tro at mange af tilflytterne til Skåne fra
Danmark bliver pendlere fordi de beholder
deres job i Danmark. I det omfang det er
tilfældet, vil stigningen i pendlerne fra Skåne
til Hovedstaden ikke afhjælpe ledigheden i

På det första området, arbetsmarknaden,
har delindexet i år stigit från 45 till 48.
Därmed har delindikatorn ökat med 16
enheter
sedan
2003, även
om
arbetsmarknaden fortfarande är det
området med lägst integration.
Sedan 2003 har alla indikatorer förutom
arbetslöshetsnivå visat tecken på ökad
arbetsmarknadsintegration.
Arbetslöshetsnivåerna på de bägge sidorna
av Öresund verkar emellertid inte närma sig
varandra. Trots ökande problem med
flaskhalsar på den danska sidan så har
arbetslösheten i Skåne inte minskat
märkbart. Konjunkturnivån på bägge
sidorna av Öresund är i stort sett den
samma, varför det är överraskande att
arbetslöshetsnivåerna ändå skiljer sig åt
(4,8 procent på den danska sidan jämfört
med 8,6 procent på den svenska).
Uppenbarligen finns det barriärer som
fortfarande hindrar ett gemensamt utbyte av
arbetskraften så att Köpenhamn fick mer
arbetskraft
och
Skåne
minskad
arbetslöshet. En ökad integration på
arbetsmarknaden kan skapa en win-win
situation. Hittills har samma koppling, som
finns mellan amten på Själland och
Köpenhamn, inte upplevts mellan Skåne
och Köpenhamn. Där finns en tendens till
att skillnader i arbetslösheten jämnar ut sig
under högkonjunkturerna. Motsvarande
tendens har vi alltså inte sett för Malmö.
Integrationen på arbetsmarknaden får
fortfarande högre värde i det svenska
delindexet än i det danska, 54 jämfört med
43. Det är enbart för delindikatorn flyttningar
över sundet som värdet för den danska
sidan är högre än den svenska. En stor del
av den danska flyttströmmen över till den
svenska sidan beror på att bostadspriserna
fortfarande är lägre i Skåne. Pendlingen
sker fortfarande framförallt från Sverige till
Danmark och det går att konstatera en ökad
sysselsättning av svenskar i danska
företag. Sammantaget gör detta att det är
lätt tro att många av de som flyttar till Skåne
från Danmark behåller sina jobb på den
danska sidan och istället börjar pendla. I
den mån det är möjligt kommer en ökad
pendling från Sverige till Danmark således
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Sydsverige.
På det andet område, trafik, er delindekset
målt til 71. Det svarer til en stigning på 5
indekspoint siden sidste års måling.
Stigningen skyldes især en kraftigere bil- og
lastbiltrafik over broen. Disse to indikatorer
er steget med hhv. 10 og 9 indekspoint
siden 2005. På de øvrige indikatorer for
togtrafik
over
broen,
offentlige
transportforbindelser og broafgiften har der
kun været stigninger af mindre betydning. I
den forbindelse må vi igen konstatere at
man endnu ikke har indført skatteregler i
Sverige der tilgodeser øresundspendlerne
som man har gjort det i Danmark.
På det tredje område, handel og
samarbejde, er delindeksets værdi faldet en
smule fra 55 sidste år til 53 i år. Faldet kan
være et resultat af den statistiske usikkerhed
der er ved spørgeskemabaserede data. Det
står dog klart at erhvervslivet på begge sider
performer dårligt på indikatorerne for
samhandel. Og de danske virksomheders
udnyttelse af resurserne på den anden side
af sundet er heller ikke imponerende med
indeks 28. Bedre går det med
samarbejde/Joint
Ventures
og
på
overensstemmelsen
med
konjunkturvurderingerne, selv om begge
disse indikatorer er faldet siden sidste år.
Det fjerde område forretningsomkostninger,
er med en værdi på 83 det delindeks som er
tættest på høj integration. Selvom
forretningsomkostningerne
fortsat
er
forskellige i Skåne og på Sjælland, er
prisniveauerne alligevel rimeligt ens i de to
dele af Øresundsregionen. Delindekset faldt
fra 86 i 2004 til 81 i 2005, så stigningen på 2
indekspoint i dette års indeks skal ses i det
lys at værdien har været endnu højere. Især
husleje for kontorlokale og priser for
kontorudrustning er blevet mere ens på
tværs af Øresund, mens priser for
dagligvarer og priser for el, varme og telefon
divergerer lidt mere end i sidste års måling.
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
region. Vi har beregnet Erhvervslivets

inte att sänka arbetslöshetsnivåerna i
Skåne.
På det andra området, trafik, är delindexet
uppmätt till 71. Det innebär en ökning med
5 enheter från föregående år. Stigningen
beror framförallt på en ökad bil- och
lastbilstrafik över bron. Delindikatorerna för
de bägge transportslagen har stigit med 10
respektive 9 enheter sedan mätningen
2005. För de övriga delindikatorerna
tågtrafik, offentliga transporter över bron
samt broavgiften har ökningarna endast
varit marginella. I detta sammanhang
konstaterar vi återigen att Sverige, till
skillnad från Danmark, ännu inte har infört
några skatteregler som tar hänsyn till
öresundspendlarna.
På det tredje området, handel och
samarbete, har värdet sjunkit något från
förra årets 55 till 53 i år. Nedgången kan
vara ett resultat av den statistiska osäkerhet
som är förenad med data från
enkätundersökningar. Det är dock tydligt att
näringslivet på bägge sidorna får låga
värden på delindikatorerna för handel. De
danska
företagens
utnyttjande
av
resurserna på den andra sidan är föga
imponerande och uppnår enbart värde 28,
av 100 möjliga. Däremot är det mer positivt
om man ser till områdena samarbete/ Joint
Ventures och konjunktur även om värdena
för dessa sjunkit något sedan föregående
år.
Det fjärde området, kostnader för företagen,
är med ett värde på 83 det huvudområde
som kommer närmast nivån hög integration.
Även om kostnaderna för företagen
fortfarande skiljer sig åt mellan Skåne och
Själland så är prisnivåerna relativt snarlika i
de två delarna av Öresundregionen.
Delindexet sjönk från 86 till 81 mellan åren
2004 och 2005, vilket skall hållas i minnet
då vi ser årets ökning med 2 enheter.
Framförallt är det skillnader i hyrorna för
kontorslokaler
och
priserna
på
kontorsutrustning som har minskat. Detta
samtidigt
som
prisskillnaderna
på
dagligvaror, el, värme och telefon ökat
något sedan föregående år.
Näringslivets Öresundsindex kan även
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Øresundsindeks alene for den svenske del,
og vi får en værdi på 65 (mod 63 sidste år).
Ligeledes har vi isoleret det samlede indeks
for den danske del, og her får vi en værdi på
62 (mod 60 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.
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 marts 2006 blandt medlemmer
af HTSI 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.
Datagrundlaget for rapporten samt
spørgeskemaundersøgelsen er beskrevet i
de vedlagte bilag.

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 65
(jämfört med 63 förra året), och
motsvarande för Danmark ger ett värde på
62 (jämfört med 60 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.
Kapitel 1 presenterar huvudresultaten av
analysen och beskriver den använda
metoden. I kapitel 2 redovisas delresultaten
för indikatorerna mer detaljerat och
uppbyggnaden av huvudresultaten blir
tydligare. I kapitel 3 presenteras resultaten
från
en
enkätundersökning
som
genomfördes i mars 2006 bland
medlemsföretagen hos HTS i Danmark och
Sydsvenska
Industrioch
Handelskammaren.
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 tillhörande
bilagorna.
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Kapitel 1 Hovedresultater
Erhvervslivets Øresundsindeks måler den faktiske aktivitet mellem de to dele af
Øresundsregionen. Indekset giver et bredt billede af integrationsprocessen set fra
erhvervslivets synsvinkel. Vi måler det samlede indeks til 64 i 2006. Skalaen går fra 0 til 100
hvor 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. Siden 2003 har der været en stabil
fremgang i integrationen af Øresundsregionen; jf. figur 1.1.
Udviklingen i Øresundsindeks 2001-2006
Høj integration

100
75

57

56

59

62

64

53

2001

2002

2003

2004

2005

2006

50
25
0
Lav integration

år

Figur 1.1: Værdien af Erhvervslivets Øresundsindeks de første seks 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.
De fire delindeks
Der indgår fire delindeks i Erhvervslivets Øresundsindeks: (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.
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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 og 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.
videninstitutioner) 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 Øresunds Big Mac-Indeks.
Arbejdsmarkedet trækker ned
Integrationen på arbejdsmarkedet er også i 2006 det laveste af de fire delindeks med blot 48.
Det er altså under halvdelen af hvad man kunne forvente af aktivitet på arbejdsmarkedet ved
høj integration. Handel og samarbejde opnår en indeksværdi på 53 i 2006 og trækker dermed
også det samlede indeks ned. Vi måler trafik til indeks 71 og det betyder at dette delindeks
trækker den samlede integration op for tredje år i træk. Traditionen tro trækker
forretningsomkostninger mest op i det samlede Øresundsindeks med en indeksværdi på 83 i
2006; jf. figur 1.2.

Udviklingen i delindeks 2001-2006
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Figur 1.2: De fire hovedområder i Erhvervslivets Øresundsindeks

Gode tendenser på arbejdsmarked og fra trafik
Retter vi fokus mod ændringerne i de fire delindeks, så kan vi konstatere at især trafik har
trukket integrationen siden sidste års måling. Stigningen har været på hele 4,9 indekspoint.
Også arbejdsmarkedet har udviklet sig positivt med en stigning på 3,5 indekspoint. Årets
måling på hhv. arbejdsmarked og trafik bekræfter en tendens til kraftig integration siden 2003.
På tre år er sket en stigning på ca. 15 indekspoint på begge delindeks.
Delindekset arbejdsmarked kunne dog have opnået en endnu flottere udvikling hvis
arbejdsmarkedsintegrationen også viste sig i mere ens arbejdsløshedsprocenter på de to sider
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af sundet. På denne ene indikator har udviklingen været negativ i de seneste to år hvilket
fortæller at integrationen på arbejdsmarkedet ikke er stor nok til at man kan tale om ét
sammenhængende arbejdsmarked. At integrationen er på vej understreges dog af udviklingen
siden 2003 på hhv. pendlere, annoncering over sundet og ikke mindst af ansættelser over
sundet. Sidstnævnte er steget med imponerende 38 indekspoint siden 2003. Som det vil
fremgå af afsnit 2.1, er der dog noget der tyder på at der stadig eksisterer helt åbenlyse
gevinster ved at øge integrationen på arbejdsmarkedet. Der er nemlig stadig en betydelig
gruppe arbejdsløse i Sydsverige og på samme tid mangel på arbejdskraft på den danske side
af Øresund. Til trods for at pendlingen er øget ganske kraftigt i perioden siden 2001, så er
arbejdsløshedsprocenten i samme periode steget i den svenske del af Øresundsregionen.
I forhold til trafik er det især biltrafik og lastbiltrafik over Øresundsbroen der har bidraget til den
positive udvikling i de to seneste Øresundsindeks, og det gælder også for årets måling.
Herudover havde det en kraftig positiv effekt på delindekset for trafik i 2004 at der per 1. januar
2004 blev indført et skattefradrag for danske skattebetalere der pendler over Øresund. En
tilsvarende ordning mangler stadig for svenske skattebetalere, så den svenske indikatorværdi
for broafgift kan nå 100 ligesom det danske.
På området handel & samarbejde er der sket et fald til indeks 53 (mod 55 sidste år). Næsten
alle indikatorerne under dette delindeks er spørgeskemabaserede, så noget af faldet kan
muligvis henledes til statistisk usikkerhed. Det ser dog ud som om der er en reel stigning i
import af varer og tjenester fra den anden side af sundet, men denne stigning er mere et
resultat af faldende indkøb fra benchmark-regionerne hhv. Fyn-Jylland og Stockholm end en
stigning i indkøb over Øresund. På indikatoren for konjunktur ser vi et lille fald. Konjunkturerne
vurderes lidt mindre ens på de to sider af Øresundsregionen end det var tilfældet i sidste års
Øresundsindeks, men erhvervslivets vurderinger er dog stadig i god overensstemmelse.
I forhold til forretningsomkostninger er der sket en lille stigning på 2,2 indekspoint (fra 81 i 2005
til 83). Dermed genvinder delindekset lidt af det bemærkelsesværdige tab der skete fra 2004 til
2005. Mens indikatorerne priser for el, varme og telefon samt priser for dagligvarer også viser
små fald i år, så genvinder husleje for kontorlokale og priser for kontorudrustning meget at
tabet fra sidste år. I afsnit 2.4 vil vi se nærmere på området forretningsomkostninger.
Sammenligning mellem Danmark og Sverige
Vi opdeler nu det samlede Øresundsindeks i et svensk og et dansk indeks, så det er muligt at
holde både niveau og udviklingstendenserne på hver side af Øresund op mod hinanden. For
eksempel er der langt flere øresundspendlere fra Sverige end fra Danmark. Dette gælder også
selv om man korrigerer for at man ville forvente over dobbelt så mange pendlere fra den
svenske side af Øresund i en situation med høj integration. Vi foretager opdelingen ved at
adskille de enkelte indikatorer i en svensk og en dansk indikator hvor dette lader sig gøre. I de
tilfælde hvor en opdeling ikke er mulig, tildeles begge indeks samme værdi.
Øresundsindekset for Danmark er steget til 62 (mod en værdi på 60 sidste år), mens det
samlede indeks for Sverige er steget til 66 (mod en værdi på 63 sidste år). Niveauet af
integration er altså højere fra den svenske side af Øresund end fra den danske hvilket er noget
vi har konstateret hvert år siden det første Øresundsindeks i 2001. De seneste år har vist en
lidt bedre udvikling i det svenske indeks end det danske, og det er også tilfældet fra 2005 til
2006. Afstanden mellem den overordnede danske og svenske integration forøges dermed igen
i dette års måling; jf. figur 1.3.1

1

Der er mange relative forskydninger på de enkelte indikatorer som danner grundlaget for det samlede
Øresundsindeks. Derfor vil der være flere indikatorer hvor udviklingen har været modsat den beskrevne
hovedtendens.
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Figur 1.3: Samlet indeks beregnet for Danmark alene, Sverige alene og Øresundsregionen i alt

Vi har også opdelt hver af de fire delindeks i en svensk og en dansk del for at kortlægge de
niveaumæssige forskelle i integration på hver side af Øresundsregionen. Det viser sig at
integrationen på arbejdsmarked og handel og samarbejde er længere fremme i Sverige med
en forskel på de to regioner på hhv. 11 og 8 indekspoint. Den danske del klarer sig kun bedst i
forhold til antal flytninger over sundet på delindekset arbejdsmarked og import af varer og
tjenester på delindekset handel og samarbejde. Derimod er den danske del af
Øresundsregionen 5 indekspoint tættere på niveauet med høj integration end den svenske del
på delindekset trafik. Her er det især broafgiften der giver Danmark en fordel, mens offentlige
transportforbindelser strækker i den anden retning. Indeksværdierne for
forretningsomkostninger er beregnet som forskellen mellem de to lande – og er derfor per
definition identiske for de to lande; jf. figur 1.4.
Sverige
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100
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Figur 1.4: Danmark og Sverige og de fire hovedområder i Erhvervslivets Øresundsindeks
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Hvis vi ser på hvilke forhold der vil være mest betydningsfulde i forbindelse med den fremtidige
integrationsproces, så står det klart at den danske højkonjunktur vil være en vigtig drivkraft.
Mens der stadig er nogen arbejdsløshed i Skåne, så oplever erhvervslivet i den danske del af
Øresundsregionen stigende problemer med flaskehalse. Det vil derfor være oplagt for både
arbejdsløse og virksomheder i Skåne at finde arbejde på Sjælland. For at potentialet udnyttes
er det dog nødvendigt at tage aktivt fat i de barrierer som kan afholde virksomheder og
mennesker fra at involvere sig på det danske marked. Barriererne er endnu ikke væk i forhold
til fx regulering af arbejdsmarkedet, skattereguleringen og den gensidige anerkendelse af
uddannelser.
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Kapitel 2 Resultater på delindeks og indikatorer
Efter at vi har set på de overordnede tendenser i kapitel 1, vil vi i dette kapitel sætte fokus på
resultaterne på indikatorniveau fra hvert af de fire områder2. I de tilfælde hvor der er
landespecifikke indikatorer vil det være muligt at se hvordan de to landsdele på hver side af
sundet klarer sig på integrationen, og vi vil i alle tilfælde se på både niveau og udvikling for de
enkelte indikatorer.

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 arbejdsmarkedet. Selvom integrationen er
stigende, opnår man i 2006 end ikke halvdelen af hvad man kunne forvente ved høj
integration; jf. figur 2.1.

2

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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Udviklingen i indekset for arbejdsmarkedet siden 2001
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Figur 2.1: Udviklingen i indekset for arbejdsmarkedet siden 2001

Det samlede indeks for arbejdsmarkedet3 har værdien 48. Dette tal består af et simpelt
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 annoncering over sundet
er specielt lave. Disse opnår kun omkring en tredjedel af hvad man kunne forvente ved høj
integration. Arbejdsløshedsprocenter ligger også under halvdelen af hvad man kunne forvente
ved høj integration med indeks 48.

Öresund
Pendling
100
56
Ansættelser over sundet

Arbejdsløshedsprocenter

63
56

0
34

Annoncering over sundet

32
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. Det er især ansættelser over sundet og pendling der
medvirker til at arbejdsmarkedet samlet er steget med 3,5 indekspoint. Disse indikatorer er
steget henholdsvis fra 54 til 63 og fra 48 til 56. Derimod er der et negativt bidrag fra
arbejdsløshedsprocenter da arbejdsløsheden er steget i det sidste år til 8,6 procent i den
3

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.
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svenske del af Øresundsregionen samtidig med at den er faldet til 4,8 procent i den danske
del. Det svarer til et fald på 8 indekspoint på indikatoren arbejdsløshed.
De enkelte indikatorers bidrag til udviklingen i indekset for
arbejdsmarkedet

Stigende
integration
5

3,5
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1,7

Faldende

0,9

0,9

-1,7

Ansættelser over sundet

sundet

Annoncering over

Flytninger

Arbejdsløshedsprocenter
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Arbejdsmarked, i alt

integration
-5

Figur 2.3: Dekomponering af indekset for arbejdsmarkedet

For mange af indikatorerne er bidraget fra henholdsvis den danske og den svenske side ulige
fordelt. For ansættelser gælder det for eksempel – og ganske overraskende – at de svenske
virksomheder har flere ansatte fra Sjælland i forhold til fra Stockholm, end de danske
virksomheder har ansatte fra Skåne sammenlignet med fra Fyn og Jylland. Vi ser nærmere på
beregningsmetoden i boks 14.
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 Fyn og Jylland, 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 35,0 procent af virksomhederne i Danmark således at de havde
ansat medarbejdere fra Fyn og Jylland, mens kun 18,5 procent af de danske virksomheder
svarede at de havde ansat medarbejdere fra Sydsverige. Ansættelserne over Øresund udgør
således 53 procent (18,5/35*100) af det vi ville forvente såfremt Øresundsregionen var fuldt
integreret, nemlig 35 procent.
For Sverige udregnes indekset på samme måde, blot sammenlignes ansættelserne over
Øresund med ansættelserne fra Stockholm. I dette års indeks svarede 10,0 procent af
virksomhederne i Sverige at de havde ansat medarbejdere over Øresund, mens 13,7 procent
af virksomhederne svarede at de havde ansat medarbejdere fra Stockholm. Ansættelserne
over Øresund udgør således 73 procent af ansættelserne fra Stockholm (10/13,7*100).
Indekset for Sverige får således en værdi på 73.
Den samlede indeksværdi for ansættelser over sundet beregnes som et simpelt gennemsnit af
4

Man bør være opmærksom på den almindelige statistiske usikkerhed ved indikatoren for ansættelser over sundet
(samt annoncering over sundet) da indikatorværdierne er spørgeskemabaserede.
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den svenske og den danske indeksværdi og opgøres således til 63 [(53+73)/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 Fyn og Jylland).

Arbejdsløshedsindikatoren kan betragtes som den mest langsigtede indikator for integrationen
på arbejdsmarkedet. Det er derfor værd at bemærke at denne i lighed med sidste år er faldet
markant, i år fra 64 til 56. Indikatoren giver dermed et negativt bidrag til integrationsudviklingen
på arbejdsmarkedet. Det fortsatte fald kan tolkes som et tegn på at integrationen ikke er dybt
forankret i Øresundsregionen. Som det vil fremgå af afsnit 2.4 om handel og samarbejde, så
har konjunkturvurderingerne i hhv. den danske og den svenske del af Øresundsregionen været
i rimelig overensstemmelse, så dette bidrager til forventninger om mere ens ledighedsniveauer
mellem regionerne.
Stigningen i pendlingen betyder at indikatoren er gået fra indeks 22 i 2001 til indeks 56 i 2006.
På trods af at vi nu er oppe på ca. 6.000 daglige pendlere over Øresund fra Sverige, har det
ikke været tilstrækkeligt til at sænke arbejdsløsheden i Skåne til dansk niveau; jf. figur 2.4.
Arbejdsløshedsprocenter i Øresundsregionen 2000-2005
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Figur 2.4: Arbejdsløshedsprocenter i Øresundsregionen, 2000-2005
Kilde: Ørestat

Umiddelbart skulle man mene at det går dårligt for Skåne. Med en så kraftig stigning i
pendlingen at ca. 6.000 i dag har arbejde på den danske side af Øresund, så skulle det være
muligt at sænke arbejdsløsheden hvis bare man fastholder de eksisterende arbejdspladser i
Skåne. Sådan hænger regnestykket dog ikke sammen. Siden 2001 har der været en
nettotilflytning til den danske del af Øresundsregionen fra den svenske del; jf. figur 2.5. I løbet
af fem år har der været en nettotilflytning på knap 7.000 personer til den svenske del og
arbejdsstyrken er derfor steget i Skåne. Det løser dog ikke problemet med at den svenske del
af Øresundsregionen har en relativ høj arbejdsløshed sammenlignet med den danske del og
arbejdsløsheden i Skåne er 1-1½ procentpoint over niveauet for Sverige hvilket svarer til ca.
6.000 flere arbejdsløse.
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Flytninger mellem dansk og svensk del af Øresundsregion, 2001-2005
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Figur 2.5: Flytninger mellem dansk og svensk del af Øresundsregion
Kilde: Ørestat

Mange af tilflytterne til Skåne fra den danske side af Øresund har formegentlig haft et arbejde i
Danmark som de har beholdt. Dermed er de blevet øresundspendlere. Hvor mange det har
været tilfældet for skal være usagt. Fakta er dog at nettopendlingen over Øresund til Danmark
ligger på ca. 4.600 i 2005 (hvilket er en tredobling siden 2001) mens der har været en
nettotilflytning på knap 7.000 den anden vej. Tager man med i betragtning at der også indgår
børn, studerende, ældre og andre uden for arbejdsmarkedet i flyttedataene, så er der noget
der tyder på at der stadig mangler noget integration på arbejdsmarkedet. Integration på
arbejdsmarkedet handler om at deles om det samme marked, og man kan så tvivl om der er
tale om ét sammenhængende arbejdsmarked når arbejdsløshedsprocenterne i
Øresundsregionen ikke nærmer sig hinanden under opgangstider og stigende beskæftigelse.
For de sjællandske amter gælder det fx at ledigheden nærmer sig niveauet fra Hovedstaden
under højkonjunkturer, men samme tendens kan ikke findes for Skåne. De mønstre vi ser på
hhv. pendlingen over sundet og flytninger over sundet er dermed ikke nødvendigvis et udtryk
for at alle dele af arbejdsmarkederne er ved at finde hinanden.
For at udnytte de gensidige fordele arbejdsmarkedsintegrationen medfører, bør man se på de
barrierer
der
forhindrer
arbejdsmarkedsintegrationen.
Det
gælder
fx
arbejdsmarkedsreguleringen i de to lande, skattereguleringen og den gensidige anerkendelse
af uddannelser. Potentialerne for øget integration er store. Länsarbetsnämndets direktør
vurderer fx at der er mulighed for en seksdobling i antallet af svenskere med job i Danmark
som i øjeblikket er i størrelsesordnen 9.000 til 10.0005.
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Udviklingen i delindeks 2001-2006
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Figur 2.6: De fem indikatorer på arbejdsmarkedet i forhold til de sidste 6 år.

For pendling gælder det at der i gennemsnit for perioden maj 2004 til april 2005 er knap 7.400
pendlere over Øresund; heraf ca. 6.000 fra Sverige og ca. 1.400 fra Danmark. Vores tal for
pendlere er opgjort ved at tælle ’pendlerkort’ hos trafikselskaberne, hos færgeselskaberne og
hos Øresundsbron6. Samlet set er pendlingen over Øresund gået frem til lidt mere end
halvdelen af hvad man kan forvente ved høj integration. Ved høj integration forventes knap
11.700 pendlere i alt for 2006; heraf ca. 3.740 med bopæl i Danmark og ca. 7.940 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 justerede sidste år benchmarket så det nu tager højde for
den generelle stigning i pendlingen7. Indikatoren pendling har en værdi på 56 (mod 48 sidste
år).
Med indikatoren arbejdsløshed måler vi forskelle i arbejdsløsheden over Øresund. Vi forventer
at arbejdsløshedsprocenten på de to sider af Øresund vil nærme sig hinanden hvis
integrationen på arbejdsmarkedet øges. Som tidligere nævnt har arbejdsløsheden dog udviklet
sig forskelligt siden sidste års måling. Arbejdsløsheden i Skåne er steget til 8,6 procent mens
man på den danske side har haft et fald til 4,8 procent. Idet indikatoren måles ved den
procentandel som den laveste arbejdsløshed udgør af den højeste, bliver værdien 56 i begge
lande mod 64 sidste år, et fald på 8 indekspoint. Selv i en periode hvor Hovedstadsregionen
oplever lav arbejdsløshed og tendens til stigende flaskehalsproblemer, lykkes det altså ikke at
nedbringe den skånske ledighed. Integrationen på arbejdsmarkedet er derfor blevet ringere i
perioden når man ser isoleret på denne indikator.

Øresundsindekset måler 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 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.
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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I det følgende ser vi nærmere på indikatoren for flytninger. Denne indikator måler flytninger
mellem Stormalmø og Hovedstadsregionen sammenlignet med hvor meget befolkningen flytter
inden for den danske henholdsvis svenske del af regionen. Værdien af indikatoren for
flytninger er 32 (mod 28 i 2005). Det er et udtryk for at godt en tredjedel i forhold til hvad man
vil forvente ved høj integration løbende flytter over sundet. Udviklingen er som i de tidligere år
især drevet af at mange flytter fra den danske side af Øresund til Skåne, men der er dog også
en positiv udvikling i indekset for flytninger den modsatte vej. Når man analyserer tallene for
flytninger over Øresund, skal man være opmærksom på at ikke alle flytninger er permanente.
Specielt viser analyser at en del af de danskere der flytter til Sverige flytter tilbage igen efter 23 år8. Hvis denne tendens holder, vil en stigning i det danske indeks helt naturligt efterfølges af
en stigning i det svenske indeks et par år efter. Værdien på 32 er beregnet som et gennemsnit
af værdien for Sverige på 20 (mod 17 sidste år) og værdien for Danmark på 45 (mod 39 sidste
år). Det ses således at den danske værdi er markant højere end den svenske. Til beregning af
indikatoren for flytninger har vi benyttet et benchmark for flytninger som er beregnet af Statens
Byggeforskningsinstitut (SBI)9, se Andersen og Borgegård (1999). I den rapport har man
beregnet det maksimale antal flytninger over Øresund som kan forventes i en fuldt integreret
region. 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. Det faktiske antal flytninger var i 2005
henholdsvis 929 fra Stormalmø til Hovedstadsregionen, og 2.008 flytninger den modsatte vej.
Statens Byggeforskningsinstitut har brugt en relativ snæver geografisk afgrænsning af
Øresundsregionen. De har således set på flytninger mellem Stormalmø og
Hovedstadsregionen10. Vi vil derfor supplere indikatoren med udviklingen i flytninger mellem
Danmark øst for Storebælt og Skåne Län, jf. figur 2.7.
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Figur 2.7: Flytninger over Øresund 1998-2005.
Kilde: Danmark Statistik

I 2005 flyttede der ifølge Danmarks Statistik 1.528 mennesker fra Skåne til Danmark Øst for
Storebælt og 3.102 fra den danske til den svenske del af Øresundsregionen. Antallet af
flytninger fra den danske del af Øresundsregionen til den svenske del af Øresundsregionen er
seksdoblet fra 1998 til 2005, mens antallet af flytninger den anden vej kun er fordoblet.
Øresundsbrokonsortiet oplyser i deres rapport fra 2005, ”Flytninger på tværs af Øresund”, at 70
procent af flytningerne fra Skåne til den danske del af Øresund er returflyttende danskere. Vi
Øresundsbrokonsortiet (2005), ”Flytninger på tværs af Øresund”, København.
Har nu skiftet navn til Byg & Bolig
10 Se bilag 1 for en nærmere definition af områderne
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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.
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 også 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 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 Øresund 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
landene, er det også muligt at visse af flytningerne skyldes for eksempel de danske regler om
familiesammenføring.
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 et tilsvarende område af deres eget land (hhv.
Stockholm eller Fyn og Jylland). Indikatoren har været stigende siden 2003, og i år er
indikatoren steget fra 30 til 34. Den positive udvikling i dette års indeks skyldes dog
hovedsageligt at relativt færre svenske virksomheder rapporterer at de annoncerer i Stockholm
og dette fungerer som benchmark på den svenske indikator. Derimod er andelen af svenske
virksomheder der annoncerer på Sjælland relativt konstant på ca. 6 procent. Ligeledes er den
procentvise andel af danske virksomheder der annoncerer i Sydsverige næsten den samme
som sidste år; nemlig ca. 6 procent. 26 procent af de responderende danske virksomheder
annoncerer aktivt på Fyn og i Jylland. Indikatorværdien er således 44 for den svenske og 25
for den danske side af Øresund11.
Det skal bemærkes at antallet af virksomheder som annoncerer over sundet har været lavt i
alle de år vi har opgjort 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 2006 var der
således mindre end 7 procent af både de svenske og de danske virksomheder som
rapporterede at de annoncerer over sundet12. 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 på Fyn og i Jylland 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.

11
12

Faldet fra 29 til 25 indekspoint kan alene være et udtryk for statistisk usikkerhed.
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 (Fyn og Jylland eller 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 på Fyn og i Jylland (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 63 (mod 54 året før). Lige som sidste år ser vi en stor forskel på Skåne og Sjælland.
Indikatoren for Skåne er på 73 (steget fra 68 i 2005) mens den er 53 (steget fra 39 i 2005) for
Sjælland. Umiddelbart indikerer tallene således at det er de svenske virksomheder der oftest
har medarbejdere ansat fra den modsatte side af sundet, men i virkeligheden forholder det sig
modsat. Årsagen til dette er at det danske benchmark (ansættelser fra Jylland/Fyn) er markant
højere end det svenske benchmark (ansættelser fra Stockholm). Tallene for denne indikator
stammer også fra spørgeskemaundersøgelsen og disse kan findes i både kapitel 3 og i bilag 2.
Spørgeskemaundersøgelsen viser at 19 procent af de adspurgte danske virksomheder har
ansat personer bosat på den svenske side af Øresund i det seneste år, hvilket er en stigning
fra sidste år med 14 procent. På den svenske side af sundet er udviklingen gået den anden
vej. I år rapporterer 10 procent af de svenske virksomheder at de har ansat medarbejdere fra
Sjælland mens tallet sidste år var 13 procent.
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Figur 2.8: Danmark og Sverige på arbejdsmarkedet

Som det ses af figur 2.8 er der altså betydelige forskelle på integrationsniveauet imellem den
svenske del af Øresundsregionen og den danske del på indikatorerne for pendling, ansættelser
over sundet og flytninger. I forhold til pendlingen ligger den svenske indikatorværdi på indeks
75 mens det tilsvarende danske ligger på ca. halvdelen; 37. Der er også betydelige forskelle på
integrationsniveauet mellem Skåne og Sjælland for både ansættelser og annoncering over
sundet. For ansættelser er indikatorværdien for den danske del af Øresundsregionen 53, mens
man i Sverige får indeks 73. Her er der altså en forskel på ca. 20 indekspoint. Omtrent samme
forskel i niveau er der på annoncering over sundet, hvor den svenske værdi er 44 og den
danske 25. På indikatoren for flytninger er det imidlertid i Danmark man er tættest på niveauet
for høj integration; selv om man kun opnår indeks 45. I Sverige ligger man kun på 20 procent
af det niveau af flytninger man ville forvente hvis der var høj integration. 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 måler 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 interaktion og derfor også
integration mellem den danske og den svenske side af Øresundsregionen.
Indekset for trafik har værdien 71 i 2006 (mod 66 året før), og det gør trafik til det delindeks der
stiger mest fra 2005 til 2006. En værdi på 71 betyder at trafik er med til at trække det samlede
Øresundsindeks op i niveau. Hvad angår udviklingen, har den været positiv siden 2003. I
gennemsnit har der været stigninger på 5 indekspoint per år siden 2003. Fortsætter denne
tendens, så kan en situation med fuld integration på trafik-området nås inden for de næste
seks år. Det hører dog med til historien at der blev indført et skattefradrag for pendlere over
Øresund i 2004 hvilket trak indekset op. Uden en tilsvarende ordning for de svenske
skatteydere vil der formegentlig gå otte til ni år før man kan sige at integrationen er høj inden
for trafik selv med den nuværende stigningstendens. Figur 2.7 viser niveauet i trafik de sidste
seks år.
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Figur 2.7: Udviklingen i indekset for trafik siden 2001

Delindekset for trafik udregnes som gennemsnit af de 5 indikatorer som er vist i figur 2.8. Alle
indikatorerne under trafik har en værdi mellem 57 og 85. Højest ligger biltrafik over broen med
85 point og broafgiften med 84 point som begge trækker indekset op. Mindre godt står det til
med offentlige transportforbindelser, togtrafik over broen og lastbiltrafik over broen med hhv.
57, 61 og 66. Alle disse tre indikatorer mangler dermed mellem 50 og 75 procents forøgelse af
den nuværende aktivitet for at nå op på et niveau svarende til høj integration.
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transportforbindelser

Togtrafik over broen

Figur 2.8: De fem indikatorer på trafikområdet

Alle indeksene under trafik er med til at trække delindekset op i forhold til sidste års resultat.
Det er dog især biltrafik over broen og lastbiltrafik over broen der får delindekset til at stige så
meget. De to indikatorer står for ca. 80 procent af stigningen siden sidste år, og den
realiserede trafik står for hele 87 procent af stigningen. Delindekset er samlet set steget med
4,9 indekspoint siden 2005; jf. figur 2.9.
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De enkelte indikatorers bidrag til udviklingen i indekset for trafik
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Figur 2.9: Dekomponering af indekset for trafik

Der er en klar tendens til at det er den realiserede trafik der trækker integrationen på
delindekset trafik, og dette gælder for mere end det sidste år. Biltrafik over broen er fordoblet
fra 2001 til 2006 til et niveau hvor den nu er den højeste af indikatorerne under trafik.
Lastbiltrafik over broen er også steget flot med i alt 30 indekspoint over perioden til 66 i 2006.
Selv om togtrafik over broen ikke har haft så kraftig en udvikling fra 2001 til 2006, så har der
også været en konstant udvikling mod mere integration. Der er dog et godt stykke vej før man
kan tale om høj integration i forhold til togtrafikken da indikatoren kun ligger på 61. Indikatoren
for offentlige transportforbindelser synes at stige svagt siden 2003 hvor indikatoren var på sit
lavpunkt. Med et niveau på blot 57 og en svag udvikling er offentlige transportforbindelser en
akilleshæl for trafik. Broafgiften har ikke ændret sig bemærkelsesværdigt siden 2004 hvor
skattefradraget for danske skatteydere trådte i kraft og trak værdien op på 84. Kun forbedringer
for de svenske skattebetalere kan realisere det sidste potentiale ved indikatoren broafgift; jf.
figur 2.10.
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Figur 2.10: De fem indikatorer på trafikområdet
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Ser man på de realiserede tal for biltrafikken over broen, så viser det sig at der er sket en
stigning på næsten 16 procent fra 11.463 til 13.285 per døgn i perioden maj 2005 til april 2006.
Det giver en værdi på 85 når man sætter antallet i forhold til Øresundskonsortiets
trafikprognose fra 1999.
Og den procentvise stigning i lastbiltrafikken er endnu højere. En absolut stigning på 133
lastbiler per døgn til i alt 781 per døgn giver en stigning på over 20 procent. Det får indikatoren
til at stige fra 57 til 66 i 2006. Årsagen til at indikatorværdien for hhv. biltrafik over broen og
lastbiltrafik over broen ikke stiger tilsvarende er at vi årligt justerer benchmarket så der tages
højde for de trinvise stigningstakster i trafikmængden13.
Boks 3 Begrænsninger vedr. lastbiltrafik over broen
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 61 i 2006 (mod 59 i 2005). I 2004 rejste 18.129 passagerer med
Øresundstoget per døgn i gennemsnit. Dette svarer til en stigning på godt 6 procent i antallet af
togpassagerer over broen. Set i forhold til Øresundsbrokonsortiets scenario med 29.590
passagerer i døgnet ved fuld integration i 2006, var der altså 61 procent af de togpassagerer vi
kunne forvente.
Med indikatoren offentlige transportforbindelser ønsker vi at sammenligne afgangsfrekvensen
(antal afgange per uge) for tog over broen med afgangsfrekvenser mellem nabobyer inden for
landegrænserne. Indikatoren for offentlige transportforbindelser er 57 (mod 54 i 2005).
Stigningen skyldes dels en nogle små stigninger i antallet af afgange mellem København og
Malmø og dels nogle små fald i benchmarkene som er hhv. antal afgange mellem København
og Roskilde og antal afgange mellem Malmø og Lund14.
En høj afgift for at passere Øresundsbroen hæmmer integrationen, og broafgiften er dermed
en vigtig indikator for muligheden for øget integration. I 2006 er værdien af indikatoren 84.
Broafgiften har dermed holdt sig mere eller mindre konstant siden 2004 da der blev indført et
skattefradrag på DKK 50 for broafgiften for danske skattebetalere. På trods af
hensigtserklæringer i løbet af de sidste år om at skabe en lignende ordning for svenske
skatteydere er der ikke vedtaget noget der sikrer yderligere integration på denne indikator. Det
danske delindeks for broafgiften nåede allerede i 2004 niveauet for høj integration. Dette
skyldtes at broafgiften efter fradraget var lavere end det fastsatte benchmark. Også i år er

Se bilag 1 for en uddybning af Øresundsbrokonsortiets scenarium som benchmarket for hhv. biltrafik over broen,
lastbiltrafik over broen og togtrafik over broen er baseret på.
14 Det svenske landeindeks er højere end det danske; på trods af at antallet af afgange er det samme. Dette skyldes
at det danske benchmark er lidt højere end den svenske fordi tog-frekvensen København-Roskilde er højere end
samme for Malmø-Lund. Såfremt vi havde medregnet busafgangene mellem 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.

13
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indekset på de maksimale 100 for Danmark, hvor den svenske værdi kun er 6915. Som vi også
bemærkede i forbindelse med sidste års Øresundsindeks har de danske skattemyndigheder
skabt yderligere forbedringer for de danske skatteydere som også kan bruge den såkaldte
bruttolønsordning. Det betyder reelt at danskerne kan vælge at få en ”skatterabat” svarende til
marginalskatten som kan være op til 68 procent. Dette får dog ingen konsekvenser for
indikatorværdien da den danske værdi allerede har passeret 100.
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 per
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 bil16. Hvis broafgiften nedsættes til 40 kroner per tur bliver
delindekset for broafgiften således 100. I årets Øresundsindeks er benchmarket imidlertid
blevet justeret for i forhold til inflationen (målt ved forbrugerprisindekset).17
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.
Danmark
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Biltrafik over broen
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66
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Lastbiltrafik over broen
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61

Offentlige transportforbindelser

61
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Figur 2.11: Danmark og Sverige på trafikområdet
Note: Forskellen i landeindeksene for broafgiften skyldes at Øresundsbropendlere der betaler dansk skat har et
fradrag på DKK 50 per tur. Derved bliver den reelle pris langt mindre for ’danske pendlere’ (42,75) end for ’svenske
pendlere’ (64,75). 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 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.

Revisionsfirmaet KPMG har estimeret at den samlede værdi af fradraget for overfarten over broen er på cirka
DKK 24.000.
16 Værdien udtrykker alene Øresund Industri & Handelskammares holdning, jævnfør notat af 27. august 2000.
17 For at det er muligt at sammenligne indekstallene fra tidligere år er justeringen foretaget med tilbagevirkende
kraft.
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2.3 Handel og samarbejde
Erhvervslivets integration i Øresundsregionen er ikke kun et spørgsmål om man kan trække på
et samlet arbejdsmarked. Integration handler også om handel, samarbejde og videndeling
mellem de to dele af Øresundsregionen. En høj grad af integration vil få konjunkturerne til at
være tæt korreleret mellem Skåne og Sjælland. Ved at studere virksomhedernes adfærd kan
det vurderes i hvilket omfang erhvervslivet reelt er integreret.
Da næsten alle indikatorer under handel og samarbejde er spørgeskemabaserede, så er der
en statistisk usikkerhed forbundet med indeksværdierne. Det er derfor svært at sige om det er
udtryk for en reel tilbagegang i integrationen inden for handel og samarbejde når delindekset er
faldet fra 55 i 2005 til 53 i årets måling. Ser man på delindekset over hele perioden fra 2001 til
2006, så er der dog en tendens til at delindekset stiger. Med en værdi på 53 i 2006 er niveauet
for delindekset forholdsvis lavt og selv hvis der er en tendens til stigning i integrationen, så vil
der gå flere årtier før man vil nå en situation med høj integration med den nuværende
stigningstakt. Figur 2.12 viser udviklingen i delindekset for handel og samarbejde siden den
første måling i 2001.
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Figur 2.12: Udviklingen i indekset for handel og samarbejde siden 2001

Indekstallet for handel og samarbejde på 53 er beregnet ved at tage et simpelt gennemsnit af
de 5 indikatorer på området. De to indikatorer der trækker delindekset op er konjunkturindekset
med 86 og samarbejde/Joint Venture med 76. Til gengæld er niveauet ikke imponerende for
eksport af varer og tjenester, import af varer og tjenester og udnyttelse af resurser med
indikatorværdier på hhv. 18, 39 og 44. En spredning fra 18 til 86 over indikatorerne er
forholdsvis stor, så integrationsniveauet er meget forskelligt inden for handel og samarbejde; jf.
figur 2.13.
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Figur 2.13: De fem indikatorer på området handel & samarbejde

Når vi retter fokus mod udviklingen i de enkelte indikatorer siden sidste år, så finder vi at
næsten alle indikatorer har trukket delindekset for handel og samarbejde ned. Undtagelsen er
import af varer og tjenester som er steget kraftigt. Ser man nærmere på årsagen til stigningen,
så ser man dog at den ikke skyldes højere indkøb på den anden side af Øresund for hverken
den svenske eller den danske del af Øresundsregionen. Det der forårsager stigningen er at
benchmarket falder i både Danmark og Sverige. Andelen af indkøb hhv. fra Stockholm for den
svenske part og fra Fyn-Jylland for den danske part er faldet med 56 procent og 32 procent
respektive.
Eksport af varer og tjenester og samarbejde/Joint Ventures trækker ned i delindekset, men her
skal man også huske på at statistiske usikkerheder kan spille ind. I forhold til eksport af varer
og tjenester har udviklingen faktisk været positiv for den danske del af Øresundsregionen, men
ikke nok til at kompensere for det fald der har været i den svenske indikator. For indikatoren
samarbejde/Joint Ventures er det derimod den danske del af Øresundsregionen der trækker
ned. Der er godt nok lige så stor en andel af de danske virksomheder der har samarbejdet med
virksomheder fra Sydsverige, men til gengæld er samarbejdet øget med virksomheder fra Fyn
og Jylland hvilket har fået benchmarket til at stige. Der er også sket stigninger i samarbejdet for
de svenske virksomheder, men her har samarbejdet med sjællandske virksomheder fulgt med
udviklingen. Konjunkturindekset har også bidraget negativt til udviklingen i delindekset, men
der er stadig god overensstemmelse mellem konjunkturerne på hver side af Øresund. Den
samlede påvirkning fra udviklingen i indikatorerne får delindekset for handel og samarbejde til
at falde med 2 indekspoint; jf. figur 2.14.
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De enkelte indikatorers bidrag til udviklingen i indekset for
handel & samarbejde
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Figur 2.14: Dekomponering af indekset for handel og samarbejde

Af figur 2.15 kan man se niveau og udvikling for de 5 indikatorer under handel og samarbejde
for årene 2001 til 2006. Når man tager i betragtning at datagrundlaget er spørgeskemabaseret,
virker indikatorerne forholdsvis stabile mht. deres relative niveauer over årene.
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Figur 2.15: De fem indikatorer inden for handel & samarbejde

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
25 til hele 39 indekspoint. 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. Som tidligere nævnt skyldes stigningen i indikatoren udelukkende fald i
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benchmarkværdierne. De to sider af Øresundsregionen køber faktisk lidt mindre af hinanden
end sidste år, men de køber langt mindre af hhv. Stockholm eller Fyn og Jylland. Skånes
indkøb i Stockholm er faldet fra 20,7 procent i 2005 til kun 9 procent i 2006 hvilket svarer til et
fald på 56 procent.
Med indikatoren for eksport måler vi salget til virksomheder på den anden side af Øresund i
forhold til virksomhedernes afsætning til virksomheder i referenceregionen som er hhv.
Stockholm eller Fyn og Jylland. Værdien for indikatoren eksport er faldet fra 23 til 18 i 2006.
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 eksport til Skåne henholdsvis til Fyn og Jylland. Ser man på
udviklingen på hver side af Øresund, så finder man at eksportindikatoren er steget stødt på
den danske side fra 4 i 2003 til 16 i 2006. På den svenske side er værdien derimod faldet i de
sidste to målinger fra 44 i 2004 til 20 i 2006. Det er derfor alene den svigtende svenske
afsætning til Sjælland i forhold til afsætningen til Stockholm der skaber den uheldige
udvikling18.
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 76 hvilket er 7 indekspoint lavere end i sidste års måling (på 83). 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 benchmarkområderne Fyn og Jylland hhv. Stockholm. Årsagen til faldet skal for langt hovedpartens
vedkommende findes i Danmark hvor virksomhederne ikke har øget deres engagement på den
anden side af Øresund i samme grad som de har samarbejdet med virksomheder i Fyn og
Jylland. Den danske indikatorværdi for samarbejde/Joint Ventures er dermed faldet med 12
indekspoint siden sidste år til 70.
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 stort set uændret idet den går fra 45 i 2005 til 44 i år,
og de svenske virksomheder i Øresundsregionen udnytter stadig mulighederne mest. 21
procent af de svenske virksomheder svarede at de udnytter disse muligheder på Sjælland
(mod 35 procent i Stockholm). Derimod er det kun 7 procent af de danske virksomheder
svarede at de udnytter avancerede resurser i Skåne (mod 23 på Fyn og i Jylland). Det svenske
indeks bliver dermed 60 mens det danske bliver 28 hvilket endog er en forøgelse af afstanden
mellem indikatorværdierne siden sidste år.
Indikatoren for konjunkturindeks 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
Øresundsregionen19. Barometeret er baseret på interviews med virksomheder i regionen (se
www.borsen.dk). Konjunkturmålingen fra november 2005 indgår i dette års indeks hvor vi
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.
19 Øresundsbarometer beregnes af SEB, Børsen og SCB.
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finder at værdien er faldet fra 97 til 86 i 2006. Samlet set indikerer målingen at virksomhederne
på begge sider af Øresund vurderer at konjunkturerne relativt ens; nemlig at de er stigende. I
Skåne var virksomhederne dog ikke helt så optimistiske i november 2005 som de var i
Hovedstaden og denne forskel betyder at indikatoren er faldet siden sidste år.
Konjunkturvurderingerne er dog stadig i god overensstemmelse på de to sider af Øresund.
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Figur 2.16: Danmark og Sverige for området handel & samarbejde

Indikatorværdierne for konjunktur er naturligvis ens på de to sider af Øresund, men det er ikke
tilfældet for de øvrige indikatorer under handel og samarbejde og derfor vil vi kort berøre
niveauforskellene mellem de to sider af Øresundsregionen. Den eneste indikator hvor
Danmark kommer bedre ud end Sverige er på import af varer og tjenester. Her er den danske
indikator på 43 mens den svenske er på 36. På eksport af varer for tjenester er forskellen på
de to regioner ikke stor, men den svenske del af Øresundsregionen kommer trods alt ud med
en værdi på 20 mens det kun bliver til 16 for den danske. Selvom udviklingen har været positiv
i de seneste år på den danske side, så er der langt op til det niveau man ville forvente ved høj
integration. Det virker dog ikke som om virksomhederne på nogen af siderne er særligt gode til
at udnytte markedet på den anden side af sundet. Hvad angår samarbejde/Joint Ventures, så
fører Sverige igen an med 82 mod Danmarks 70 i 2006. Forskellen var ellers lukket i sidste års
måling, men den danske side er faldet tilbage fordi man kun har udbygget samarbejder mod
vest. Den store forskel på de to sider af Øresund finder vi på udnyttelse af resurser. Kun 7
procent af de danske virksomheder i Øresundsregionen udnytter forskningsinstitutioner, den
offentlige sektor, kapitalmarkedet eller lignende på den anden side af sundet mens det samme
tal for de svenske virksomheder er 21 procent. Selv når man tager højde for at flere svenske
end danske virksomheder udnytter resurser generelt i benchmark-regionen, så er forskellen på
indikatorværdierne betydelig; nemlig 60 mod 28 jf. figur 2.16.

2.4 Forretningsomkostninger
Hvis Øresundsregionen i realiteten fungerer som én region, så konkurrerer virksomhederne
også med hinanden på tværs af sundet. En naturlig konsekvens af øget integration i
Øresundsregionen er derfor at priserne på hver side af Øresund tilnærmer sig hinanden for en
given vare. 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
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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.
Det samlede delindeks for området forretningsomkostninger er 83 i 2006; jf. figur 2.17. Dermed
genvinder området noget af det der blev tabt i fra 2004 til 2005 hvor der var et fald på 5
indekspoint. Forretningsomkostninger er fortsat det delindeks i Øresundsindekset der ligger
højest, og det trækker derfor det samlede indeks 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 per definition ikke forskelle mellem de danske og svenske tal, da indekset netop er
forholdet mellem de to. Priserne er i år sammenlignet ved brug af en kurs på 100 SEK = 79,6
DKK20. På alle indikatorer er priserne højest i Danmark.
Udv iklingen i indekset for forretningsomkostninger siden 2001
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Figur 2.17: Udviklingen i indekset for forretningsomkostninger siden 2001

Indeksværdien på 83 er beregnet som et simpelt gennemsnit af 5 indikatorer. I forhold til det
samlede Øresundsindeks på 64, så ligger alle indikatorer på et relativt højt niveau. Priser på
kontorudrustning og priser på dagligvarer ligger dog lavere end de øvrige indikatorer med hhv.
indeks 73 og indeks 74. Husleje for kontorlokale; priser for el, varme og telefon og ikke mindst
Øresunds Big Mac-indekset trækker alle delindeks op; jf. figur 2.18.
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Gennemsnitlig kurs for perioden ifølge Danmarks Nationalbank.

Side 32 af 52

Erhvervslivets Øresundsindeks 2006

Öresund

Husleje for kontorlokale
100
86
95

Øresunds BigMac indeks

Priser på kontorudrustning
73

0
74
89

Priser for dagligvarer

Priser for el, varme og
telefon

Figur 2.18: De fem indikatorer på området forretningsomkostninger

Hvis vi fokuserer på hvordan udviklingen i de enkelte indikatorer har påvirket delindekset for
forretningsomkostninger, så ses det at det er en indsnævring i forskellene på husleje for
kontorlokale og Øresunds Big Mac-indekset samt i lidt mindre grad priser på kontorudrustning
er der har trukket delindeks op. Selv om husleje for kontorlokale og priser på
kontorudrustningen stiger i år så er det ikke nok til at genvinde integrationsniveauet fra 2004.
Priser for el, varme og telefon samt priser for dagligvarer divergerer lidt mere i år end ved
sidste års måling og det sænker stigning på forretningsomkostninger til 2,2 indekspoint; jf. figur
2.19.
De enkelte indikatorers bidrag til udviklingen i indekset for
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Figur 2.19: Dekomponering af delindekset for forretningsomkostninger

Ser man på de enkelte indikatorers udvikling over perioden fra 2001 til 2006, så synes der
være en tendens til at priser på kontorudrustning og priser for dagligvarer falder i værdi og det
samme kan anes for priser for el, varme og telefon siden 2002. Derimod stiger Big Macindekset for Øresund. Alt i alt har delindekset for forretningsomkostninger været relativt stabilt
over årene og der synes ikke at klare tegn på at de sidste forskelle i regionernes prisniveau –
svarende til ca. 17 indekspoint – indsnævres; jf. figur 2.20.
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Figur 2.20: Udviklingen i de fem delindeks inden for forretningsomkostninger

Indikatoren for kontorleje måler prisforskelle på kontorlejemål. Indikatoren for kontorleje er 86
(mod 77 i 2005). Ved sammenligningen er der brugt priser fra hhv. København og Malmø da
der findes sammenlignelige data for disse to byer. Stigningen i indikatoren kommer af en
stigning på knap 15 procent i huslejen i Malmø 21 mens der kun har været en stigning på ca. 2
procent i København. Det er dog 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). Med tilnærmelsen i huslejen for kontorlokaler mellem København
og Malmø genvinder indikatoren meget af det fald der var fra 2004 til 2005. 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 og efterspørgslen ville dermed
udjævne prisen på lejemål. Der er dog ikke noget der tyder på at dette er ved at ske, hvilket
kan skyldes at virksomhederne ikke betragter Malmø som et fuldstændigt alternativ til
København i forhold til placering af en virksomhed endnu.
Indikatoren for kontorudrustning er 73 i årets måling (mod 69 i 2005). Også her genvinder
indikatoren noget af det tabte fra 2005. Det er stadig billigere at handle kontorudrustning i
Sverige end i Danmark, men da stigningen i priserne har været større i Sverige siden sidste år
(målt i DKK) så indsnævres forskellen i dette års Øresundsindeks.
Indikatoren for el, varme og telefon er 89 i 2006 (mod 91 sidste år). Sverige er billigere på alle
områderne, men i ulig tidligere år er det ikke kun på elpriser at forskellen skal findes. De
svenske telefonpriser er nemlig faldet med ca. 10 procent (målt i DDK) hvilket giver udslag i
indekset. Derfor falder indikatoren samlet set.
Indikatoren for dagligvarer er 74 (mod 80 sidste år). De daglige indkøb er stadig mere
fordelagtige at foretage i Sverige, og forskellen er endog udbygget da der er sket et svagt fald i
prisen for den svenske varekurv mens den tilsvarende kurv er blevet dyrere i Danmark.
Prissammenligningen dækker en varekurv bestående af 34 dagligvarer i en række forskellige
21

Bemærk at huslejen i Malmø er omregnet til DKK.
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butikker og supermarkeder. I år har Copenhagen Economics selv indsamlet varekurven da
Praktiska Broars ikke har foretaget nogen indsamling af priser. Copenhagen Economics har
også tidligere forestået indsamlingen22.
Indikatoren Big Mac-Indekset for Øresundsregionen har taget et spring op til en værdi på 95 i
årets indeks. I 2005 var værdien på 88. Prisen på både den danske Big Mac er uændrede
27,75 DKK mens den er steget med 3 svenske kroner til 33 SEK (33,00 SEK ~26,28 DKK).
Valutakursændringen siden sidste år modvirker en smule af stigningen, men alligevel bliver det
til en stigning på 7 indekspoint i forhold til sidste år.
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. Det er for eksempel
tilfældet for dette års indeks. Valutakursændringer 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 det er derfor ikke uden betydning for integrationen i Øresundsregionen at der
eksisterer to valutaer. Det vurderes dog ikke rimeligt at inddrage valutakurserne som en
indikator for integrationen i Øresundsregionen da valutakurserne ikke formodes at være
afhængige af integrationsniveauet. 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 2006,
har den gennemsnitlige valutakurs været 82,95 DKK for 100 SEK. Standardafvigelsen er cirka
3,27, 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 82,95 +/- 6,53. 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 2006.
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Figur 2.21: Valutakurssvingninger mellem Sverige og Danmark 1990-2006

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 samhørighedsforhold23. 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 24.
Der er dog også andre barrierer end forskellige valutaer der kan hæmme integrationen inden
for forretningsomkostninger. For eksempel er dankortet kommet i søgelyset efter at det er
kommet frem at mange danske butikker nægter at modtage andre betalingskort end dankortet.
Dette er en reel barriere for integrationen da det tvinger svenske forbrugere til at have danske
kontanter på sig for at kunne handle i Danmark25.

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.
25 www.dr.dk/Penge 11. maj 2006.

23

24
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Kapitel 3 Spørgeskemaundersøgelse
Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse i marts 2006 blandt HTSI’s medlemmer og
blandt medlemmerne af Sydsvenska Industri- och Handelskammare.
Medlemsvirksomhederne i både den danske og den svenske del af Øresundsregionen 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. Se i øvrigt bilag 3 for spørgeskema og
svar.
Hvordan har udviklingen i de danske virksomheders aktiviteter over
Øresund været sammenlignet med sidste år ?
100%

Steget

91%

Andel af virksomheder

80%

Uændret

85%

90%
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71%

70%
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muligheder over
Øresund
Øresund

Figur 3.1: Udviklingen i danske virksomheder siden sidste år. Danmark, marts 2006. (N=139)

Figur 3.1 og 3.2 viser at hovedparten af virksomhederne har oplevet en uændret aktivitet over
Øresund. Samtidig er det dog tydeligt at et en væsentlig andel af virksomhederne øger deres
aktivitet, mens meget få har mindsket deres aktivitet over Øresund. Der er derfor tegn på øget
integration i Øresundsområdet. På begge sider gør dette sig specielt gældende for samarbejde
og handel over Øresund hvor mellem en fjerdedel og en tredjedel af virksomhederne på hver
side har øget aktiviteten. Men spørgeskemaundersøgelsen bekræfter også det billede af et
opdelt arbejdsmarked som vi har beskrevet i det foregående kapitel. Kun 13 procent af
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virksomhederne på den danske side har øget deres ansættelse af medarbejdere fra den anden
side af Øresund siden sidste år selvom Hovedstadsregionen er inde i en periode med meget
lave ledighedstal og tendenser til flaskehalsproblemer. Andelen af svenske virksomheder der
har øget ansættelsen af danske medarbejdere er endnu lavere; 5 procent.
Hvordan har udviklingen i de svenske virksomheders aktiviteter over Øresund været
sammenlignet med sidste år ?
94%

100%

86%

Andel af virksomheder
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Figur 3.2: Udviklingen i svenske virksomheder siden sidste år. Sverige, marts 2006. (N=253)

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 giver mulighed for 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 hhv. Øresund og generelt.
Hvordan har udviklingen i den generelle handel og handelen over Øresund
været for de danske virksomheder siden sidste år?
80%

Andel af virksomheder

70%

71%

69%
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Uændret

50%
40%
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Den generelle handel
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Figur 3.3: Udviklingen i handlen siden sidste år for danske virksomheder i Øresundsregionen. Marts 2006. (N=138).
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Både på den danske og den svenske side af Øresund har et flertal af virksomhederne oplevet
en stigning i deres generelle omsætning i forhold til sidste år. Det er dog på den danske side at
det går bedst for virksomhederne; 69 procent af de danske virksomheder har øget deres
omsætning, mens kun 60 procent af de svenske virksomheder har oplevet en lignende
udvikling. For Øresundsintegrationen har udviklingen på området været mindre positiv. På
trods af den generelt øgede handel, rapporterer kun 26 procent af de adspurgte danske
virksomheder og 25 procent af de svenske virksomheder at de har øget deres handel over
Øresund. De gode konjunkturer ser derfor ud til at have en lavere afsmitning på integrationen i
Øresundsområdet end man ville forvente.
Hvordan har udviklingen i den generelle handel og handelen over Øresund
været for de svenske virksomheder siden sidste år ?
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Andel af virksomheder
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Figur 3.4: Udviklingen i handlen siden sidste år for svenske virksomheder i Øresundsregionen. Marts 2006. (N=253).

Figur 3.5 og 3.6 viser hhv. de danske og de svenske virksomheders svar på spørgsmål om
udviklingen i beskæftigelsen. Igen kan vi sammenholde aktiviteten over Øresund med den
generelle udvikling.
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Hvordan har udviklingen i den generelle beskæftigelse og beskæftigelsen over
Øresund været for de danske virksomheder siden sidste år?
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Andel af virksomheder
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Den generelle beskæftigelse

Beskæftigelsen over Øresund

Figur 3.5: Udviklingen i beskæftigelsen siden sidste år for danske virksomheder i Øresundsregionen. Marts 2006.
(N=134).

Det er i store træk den samme historie for beskæftigelsen som for handelen der kan fortælles
på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen. En væsentlig andel af virksomhederne på begge
sider øger deres beskæftigelse. Det er dog kun en mindre del af virksomhederne der har øget
beskæftigelsen af medarbejdere fra den modsatte side af Øresund. Således rapporterer 37
procent af de danske virksomheder at de har øget antallet af beskæftigede, men kun 13
procent rapporterer at de har øget antallet af medarbejdere bosat i Sydsverige. Tallene
indikerer således at de danske virksomheder ikke fuldt ud udnytter potentialet i det skånske
arbejdsmarked som ellers er præget af vedvarende højere ledighedstal. For de svenske
virksomheder gælder det at 29 procent har øget antallet af medarbejdere men at kun 5 procent
har øget antallet af sjællandske medarbejdere

Side 40 af 52

Erhvervslivets Øresundsindeks 2006

Hvordan har udviklingen i den generelle beskæftigelse og beskæftigelsen over
Øresund været for de svenske virksomheder siden sidste år ?
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Figur 3.6: Udviklingen i beskæftigelsen siden sidste år for svenske virksomheder i Øresundsregionen. Marts 2006.
(N=252).

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 eller Fyn og Jylland). Figur 3.7 og 3.8 sammenstiller svarene på
spørgsmålene vedrørende import, spørgsmålene vedrørende eksport, spørgsmålene omkring
virksomhedernes samarbejde, samt spørgsmålene vedrørende arbejdsmarkedet. Endelig
sammenstilles svarene på spørgsmålet vedrørende udnyttelse af andre muligheder.
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
virksomheder26.

26

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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Danske virksomheders handel og samarbejde med skånske virksomheder,
sammenlignet med handel/samarbejde med
jysk-fynske virksomheder
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Figur 3.7: Danske virksomheders kontakter til Skåne sammenlignet med kontakter til Jylland/Fyn. Marts 2006.
(N=134).

Det ses bl.a. af figur 3.7 og figur 3.8 at de svenske virksomheder generelt er bedre til at
udnytte muligheder. Tre gange flere svenske virksomheder udnytter fx muligheder på den
anden side af sundet end danske virksomheder. Man kan også se at 32 procent af
omsætningen i de adspurgte danske virksomheder gennemsnitlig kommer fra salg til Fyn og
Jylland mens kun 5 procent kommer fra salg af varer over Øresund. På den svenske side er
virksomhederne endnu dårligere til at udnytte det nære marked for her går kun ca. 2 procent af
afsætningen til Sjælland.
Med hensyn til annoncering efter arbejdskraft, så har 26 procent af virksomhederne fundet det
nødvendigt at søge efter arbejdskraft på Fyn og i Jylland mens kun 13 procent af de svenske
har annonceret efter medarbejdere fra Stockholm. Det kan imidlertid overraske af andelen af
virksomheder der har annonceret efter arbejdskraft over sundet er næsten den samme for de
danske virksomheder som for de svenske virksomheder. Eftersom det danske arbejdsmarked
er mere trængt end det svenske i disse år, ville det være naturligt at de danske virksomheder
var mere opsøgende end de svenske. Det kan vi dog ikke fastslå med sikkerhed da kun 7
procent af de danske virksomheder har annonceret efter arbejdskraft over sundet mens det
tilsvarende tal for de svenske virksomheder er 6 procent.
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Figur 3.8: Svenske virksomheders kontakter til Sjælland sammenlignet med kontakter til Stockholm. Marts 2006.
(N=252)

Vi har også spurgt virksomhederne om deres forventninger til integrationen i
Øresundsregionen i de næste 3-5 år, jævnfør figur 3.9.
Sidste år udviste virksomhedernes forventninger til deres fremtidige aktiviteter over Øresund
en markant stigning i forhold til de foregående år hvor der havde været en nedadgående
tendens. Dette års spørgeskemaundersøgelse bekræfter at ”kurven” er vendt: Igen ser vi
stigninger i andelen af virksomheder der forventer at øge deres aktiviteter på tværs af Øresund
i de næste 3-5 år. I år forventer 64 procent af virksomhederne i den danske del af regionen at
øge deres aktiviteter over Øresund de kommende 3-5 år, mens det tilsvarende tal for den
svenske del af regionen er 63 procent. En stigning på henholdsvis 5 og 9 procentpoint i forhold
til målingen i 2005.
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Figur 3.9: Danske og svenske virksomheders forventninger til fremtiden i Øresundsregionen. Marts 2006.
(DK: N=134; S: N=252))

Efter et par års ”Øresundstræthed” med fald i forventninger til fremtidig aktivitet over Øresund
er forventningerne således igen stigende. Faktisk har forventningerne på den danske side ikke
været højere i noget år hvor Øresundsindekset er blevet opgjort, og på den svenske side er
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forventninger nu på niveau med forventninger i de første år efter Øresundsbroens indvielse.
Det er værd at bemærke at i modsætning til de første år hvor indekset blev opgjort, er de
danske virksomheder nu også mere positive end de svenske med hensyn til deres fremtidige
aktiviteter over Øresund. Måske vil den positive holdning i de danske virksomheder kunne
aflæses i Øresundsindekset om nogle få år, så det danske indeks kommer på højde med det
svenske. Under alle omstændigheder tyder både de danske og de svenske forventningerne på
at integrationsprocessen bliver styrket i de kommende år.
Undersøgelsens gennemførelse
Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af Øresund Industri & Handelskammare i marts
2006. Der blev udsendt 973 skemaer til virksomheder på Sjælland. 139 virksomheder
returnerede spørgeskemaet (svarprocent på 14,3). I Sverige er 1000 virksomheder blevet
opfordret til at deltage via mail hvoraf 253 kom retur (svarprocent på 25,3). Sammenligner man
med andre spørgeskemaundersøgelser, så er den danske svarprocent ikke prangende mens
den svenske er mere normal. Øresund Industri- & Handelskammare har cirka 15.500
medlemmer på begge sider af sundet og med i alt 392 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.
Man bør være opmærksom på at spørgeskemaundersøgelsen ikke er symmetrisk i forbindelse
med forskellene på de to landes samhandel over Øresund. 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 indikatorer27 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 gennemsnit 28 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 139 danske virksomheder og 253 svenske virksomheder ud af de omkring
15.500 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 (fx ved indikatoren for ansættelser af arbejdskraft over sundet) ser at 10,0
procent af de svenske virksomheder har ansat medarbejdere fra Sjælland, kan vi sige – med
95 procent sikkerhed – at tallet ligger mellem 6,2 og 13,9 procent. Besvarelsen på 10 procent
angiver dog det mest sandsynlige tal for svenske virksomheder der har ansat arbejdskraft fra
Sjælland i løbet af det sidste år.
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.
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
27
28

Bilag 1 viser samtlige 20 indikatorer og deres datakilder
Beregnet som: IndeksØresund = ¼*(indeksarbejdsmarked + indekstrafik + indekshandel&samarb + indeksforretnomk ).
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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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Industri & Handelskammare Nordeuropas
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Med sina 15.500 medlemmar är Øresund
Industri & Handelskammare Nord-europas
största handelskammare.
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- at sikre de to organisationers
medlemmer den bedste service og
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- at blive det naturlige infocenter, når
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- at koordinere erhvervspolitiske tiltag
og at identificere og fjerne barrierer for
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Organisationens syfte är:
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företagsperspektiv
- att koordinera näringspolitiska insatser
och att identifiera och ta bort barriärer
för integrationen
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