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OM RAPPORTEN 

Denna rapport är gjord av Øresundsinstituttet på uppdrag av Helsingborgs stad inom ramen 
för Greater Copenhagen-samarbetet och i samarbete med Øresunddirekt Sverige och Hel-
singørs kommun. Syftet är att undersöka möjligheterna med en stärkt närvaro av Øresunddi-
rekt i Helsingborg och Helsingør. Ett viktigt led i detta är att bidra till att stärka Öresundsinte-
grationen i norra Öresund. 

Rapporten bygger på kvalitativa intervjuer med representanter från Øresunddirekt, Helsing-
borgs arbetsmarknadsförvaltning och Helsingørs jobbcenter samt en kvantitativ enkätunder-
sökning bland pendlare, arbetssökande och arbetsgivare i Helsingør och Helsingborg. 
Det har gjorts 16 intervjuer med personal på Øresunddirekt, samordnare från myndigheterna 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket, representanter i styrgruppen samt 
med en jobbcoach från Helsingborgs stads arbetsmarknadsförvaltning och en jobbkonsulent och 
en företagskonsulent från Helsingørs Jobcenter. Urvalet av intervjupersoner och intervjufrågorna 
har gjorts av arbetsgruppen för studien under ledning av Helsingborgs stad. Intervjuerna har ge-
nomförts av Øresundsinstituttet efter en strukturerad intervjuform, men med möjlighet att samla 
in andra funderingar och erfarenheter som intervjupersonen har haft inom ämnet. Intervjuerna 
har genomförts vid personliga möten, förutom tre som har gjorts på telefon.
 
Frågorna och genomförandet av enkätundersökningen har gjorts av arbetsgruppen under 
ledning av Helsingborgs stad. Urvalet har varit slumpmässigt när det gäller arbetssökande 
och pendlare, i syfte att statistiskt säkerställa validiteten. Gällande företagen har det gjorts 
ett urval. Det har genomförts 62 enkätintervjuer bland arbetssökande i Helsingborg och 
Helsingør, 30 intervjuer bland gränspendlare och 21 intervjuer bland företag på både sidor 
sundet (se sidan 31 för mer information om enkätstudien). Helsingborgs stad har samman-
ställt enkätsvaren och Øresundsinstituttet har bearbetat dem ytterligare.  
På grund av det begränsade antalet intervjuer är den statistiska osäkerheten relativt hög och 
resultaten av enkäten ska tolkas med viss försiktighet.  
Utgångspunkten för Øresundsinstituttets uppdrag har varit att undersöka dels om det finns ett 
behov av en ökad närvaro av Øresunddirekt i Helsingborg och Helsingør och dels hur en sådan 
närvaro skulle kunna se ut samt vilka effekter den skulle kunna ha. De enskilda förslagen som 
framkommer i rapporten och deras eventuella effekter bör undersökas närmare i ett nästa steg.  
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Genom intervjuer med utvalda representan
ter från Øresunddirekt, Helsingborgs stads 
arbetsmarknadsförvaltning och Helsingør 
kommuns Jobcenter samt enkätunder
sökning bland pendlare, arbetsgivare och 
arbetssökande har det framkommit flera 
olika perspektiv på hur närvaron av Øre
sunddirekt i Helsingborg och Helsingør kan 
stärkas och vilka möjligheter det kan skapa. 

Förutsättningar 
• Pendlingen mellan Helsingør och Helsing-
borg är relativt liten, men medtas hela Region 
Huvudstaden och Själland utgör pendlingen från 
nordvästra Skåne till Östdanmark 16 procent av 
den samlade pendlingen. 

• Det finns få danskar som pendlar och enligt 
enkätundersökningen svarade 42 procent av 
danska arbetssökande att de inte kan tänka sig 
att pendla till Sverige. 

• Det finns en stor outnyttjad potential i Øre-
sunddirekt. Intervjuerna och frågeenkäten visar 
på att kunskapen om Øresunddirekts tjänster 
inte är tillräckligt spridd bland arbetsgivare och 
arbetstagare.

1. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER 
Stärkt närvaro av Øresunddirekt i 
Helsingborg och Helsingør

• Det finns goda förutsättningar att stärka närva-
ron av Øresunddirekt i norra Öresund genom ett 
lokalt aktivt samarbete med Arbetsförmedlingen, 
Arbetsmarkandsförvaltningen i Helsingborg och 
kommunala Jobcentret i Helsingør och därige-
nom skapa ett fokus på att öka gränspendlingen.

• Mer än hälften av pendlarna har hittat deras 
jobb genom deras kontaktnät vilket indikerar att 
det även finns ett behov av att synas på andra 
plattformar än Arbetsförmedlingen om fler ska 
inspireras till att börja pendla. 

Behov
• I Øresunddirekts uppdrag ingår tre övergripan-
de syften; att sprida information, öka integratio-
nen och arbeta för att lösa gränshinder. Att bidra 
till ökad integration genom information om 
möjligheter och regler är en av Øresunddirekts 
huvuduppgifter och det är just det som det finns 
ett behov av i Helsingborg och Helsingør. 

• Det konkreta behovet av mer närvaro finns, om än 
inte på samma nivå som i Malmö. På sikt kommer 
behovet att öka om en fast HH-förbindelse byggs. 
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Första steget i informationsbehovet är att inspirera 
till att få fler att se möjligheterna på andra sidan

• Øresunddirekt har ett regionalt perspektiv och 
det görs redan satsningar på konkret närvaro i 
hela Greater Copenhagen/Öresundsregionen, 
men dessa kan bli fler.

• Digital information blir viktigare och det är 
viktigt att tänka in det i relation till ökad närva-
ro, men rådgivning i komplexa frågor görs bäst 
vid personligt möte enligt intervjupersonerna. 
Dock föredrog flest pendlare information via 
internet och lika många via telefon som person-
ligt besök. 

• På dansk sida är kännedomen om jobbmöjlig-
heterna och särskilt reglerna markant lägre än 
på svensk sida. Det finns ett behov av att öka 
kunskapen bland jobbkonsulenterna såväl som 
bland arbetssökande och företag. 

Möjligheter 
• Att öka Øresunddirekts närvaro i Helsingborg 
och Helsingør kan ske på flera olika sätt och tän-
kas i flera steg. Det rör sig om allt ifrån att öka 
den digitala närvaron och pop-up verksamhet till 
att nyttja befintliga myndighetslokaler i Helsing-
borg och Helsingør och befintlig personal till 
personlig service i norra Öresund. Se alla förslag 
sidan 16-21.

• Viktigt att bevara samverkan mellan de tre 
myndigheterna vid ökad satsning på Helsingborg 
och Helsingør. Det är navet i Øresunddirekt.

• Øresunddirekt 2.0 - Det vore en möjlighet att 
undersöka hur Øresunddirekt kan utvecklas mer 
generellt med hänsyn till andra samarbetspart-
ners och mer närvaro på dansk sida och andra 
ställen i regionen. 

• HH kan bli det goda exemplet - Det finns re-
dan ett starkt lokalt samarbete mellan Helsing-
borg och Helsingør på arbetsmarknadsområdet 
och som skulle kunna hjälpa Øresunddirekt att 
knyta den danska och svenska sidan närmare 
varandra. 

• Företagsfokuset har växt inom Øresunddirekt 
under senare år, men det är möjligt att utveckla 
detta ännu mer i samband med att närvaron ökas 
i Helsingborg och Helsingør.

• Ökad närvaro i HH kan inspirera fler till 
att se möjligheterna på andra sidan och skapa 
mer trygghet kring regelverket så att fler vågar 
pendla. 

• En etablering i Helsingborg och Helsingør 
visar att myndigheterna i konkret handling har 
ett regionalt perspektiv som omfattar hela Öre-
sund och inte nöjer sig med en fysisk närvaro i 
Malmö-Köpenhamn. 
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Analysen av behovet för stärkt närvaro av 
Øresunddirekt i Helsingborg och Helsingør 
är baserad på kvalitativa intervju med re
presentanter från Øresunddirekt, Helsing
borgs stad och Helsingørs kommun samt 
enkätundersökning bland pendlare, arbets
sökande och företag i norra Öresund.

2.1. Hur ser pendlingen ut idag och vilken 
potential finns det i att öka mobiliteten?

Pendlingen från det nordvästra Skåne till Östdan-
mark utgör ungefär 16 procent av den samlade 
pendlingen över Öresund, enligt senast tillgängliga 
siffror från Örestat (2014). Det finns en relativt 
liten pendling mellan de två städerna Helsingborg 
och Helsingør, men det är fler som är bosatta i 
norra Öresund som pendlar till andra delar av 
regionen. 

487 personer pendlar från Helsingborg till 
Helsingør och 33 personer i den andra riktningen. 
Tas omnejden med är det 78 som pendlar från 
Nordsjälland till nordvästra Skåne och 1 149 som 
pendlar från nordvästra Skåne till Nordsjälland. 
Medtas hela Region Huvudstaden och Själland så 
pendlar det 2 290 personer från nordvästra Skåne 

till Östdanmark. 177 personer pendlar från Öst-
danmark till nordvästra Skåne. Det är fler pend-
lare från Helsingborg med omnejd som jobbar i 
Nordsjälland än i Köpenhamn med omnejd (1 149 
respektive 1 062). Däremot är det fler pendlare från 
Nordsjälland som jobbar i Malmö och sydvästra 
Skåne (96 respektive 78 personer) än på andra sidan 
norra Öresund. 

Pendlingen i norra Öresund kan jämföras med 
den sydliga delen där 11 438 personer pendlar från 
Malmö och sydvästra Skåne till Östdanmark. Den 
samlade öresundspendlingen var i 2014 på 15 377 
personer, varav 14 356 pendlade från Skåne till 
Östdanmark. 

Det krävs en större analys av arbetsmarknadens 
utbud och efterfrågan, arbetskraftens samman-
sättning och incitament till att ta jobb på andra 
sidan sundet för att bedöma potentialen i att öka 
mobiliteten i norra Öresund. Men det kan utifrån 
siffrorna ovan tyda på att det finns en möjlighet att 
stimulera pendlingen och dessutom ha i åtanke att 
Helsingborg i relationen Helsingborg–Helsingør är 
den stora staden med fler stora företag och större 
arbetsmarknad. Samtidigt så indikerar enkätun-
dersökningen att det kan vara svårt att motivera de 

2. ANALYS 
Behov av Øresunddirekt i 
Helsingborg och Helsingør
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danska arbetssökandena. 42 procent av de tillfrå-
gade arbetssökande på dansk sida kunde inte tänka 
sig jobba i Sverige och 32 procent svarade kanske, 
medan enbart var fjärde svarade att de gärna skulle 
vilja jobba på andra sidan sundet. Flest svarade att 
det var på grund av att lönenivån är för låg. Därnäst 
svarar flest att det är för att de vet för lite om vad 
det innebär att arbeta på andra sidan Öresund. 

– Der er nok mange forestillinger om at en 
dansker ikke kan vinde noget på at arbejde i Sverige 
eftersom man kun ser på lønnen og ikke ved noget 
om skatten. Det ville være godt at gennemgå regler-
ne omkring skattesatser, befordring osv. Vi kunne 
godt tænke os at vi kunne lave et regnestykke om 
hvad man får ud af at arbejde i Sverige hvis man får 
x antal kroner i løn, skatten er så meget og som også 
tager hensyn til fradragsregler og valuta osv., säger 
Henrik Weiss, virksomhedskonsulent på Helsingørs 
Jobcenter. 

Av de svenska arbetssökande kan 53 procent 
tänka sig att arbeta på andra sidan sundet, cirka en 
fjärdedel svarar kanske och lika många att de inte 
kan tänka sig börja gränspendla. Anledningarna till 
inte att vilja jobba på andra sidan är främst lång 
pendlingstid, osäkerhet kring reglerna och annor-
lunda arbetsplatskultur. Det finns därmed ett behov 
för Øresunddirekts informationsverksamhet, men 
att skapa incitament som högre lön eller kortare 
pendlingstid är inte möjligt att påverka på kort sikt. 

Det kan även framhävas att 29 procent av före-
tagen svarar att de inte haft behov av att rekrytera 
från den andra sidan vilket tyder på att man enbart 
söker personal aktivt när det inte är möjligt att få 
den inhemska arbetskraften som efterfrågas. Det 
kan vara en idé att öka rekryteringssamarbetet så 
att fler företag använder möjligheten att lägga ut 
jobbannonser på andra sidan, inte bara när det finns 
en brist på arbetskraft på den egna sidan sundet, 
för att plantera bilden av en större och integrerad 
arbetsmarknad hos företagen. 

Det finns en generell vinst i att satsa på att öka 
mobiliteten för att få en mer integrerad arbetsmark-
nad, och därmed utöka utbudet för att lättare möta 
företagens efterfrågan på arbetskraft, samtidigt som 
den enskilda arbetstagaren får fler möjligheter. Det 
har i tidigare satsningar och i flera av intervjuerna 
varit ett fokus på ungdomar som anses ha lättare för 
att pendla. 

– Jag tycker i princip att alla ungdomar ska känna 
till arbetsmarknaden på den andra sidan Öresund. 
Sedan hur individen väljer att göra är en annan sak. 
Jag tänker på att vi behöver informera ungdomar, sä-
ger Annika Pegelow, bitr. verksamhetsområdeschef på 

Arbetsförmedlingen och representant i styrgruppen.

2.2. Vilka funktioner och tjänster finns för 
Öresundspendlare och arbetssökande i HH?
Øresunddirekts informationscenter är placerat i 
Malmö, men informationen är riktad till hela Greater 
Copenhagen regionen och det finns mycket att häm-
ta på Øresunddirekts webb. Individuella frågor kan 
ställas på telefon och mail om inte man har möjlighet 
att komma in på centret. Dessutom finns det flera 
andra ställen att få information på och rådgivning 
angående jobb och utbildning i Danmark. Enligt en-
kätundersökningen vänder 30 procent av pendlarna 
sig till Øresunddirekt och lika många till Skatteverket 
för att få svar på frågor om att bo i ett land och jobba 
i det andra. Jobbtorget inom Arbetsmarknadsförvalt-
ningen i Helsingborg är nästan lika populärt med 23 
procent och därnäst Arbetsförmedlingen 17 procent. 
De flesta av pendlarna har hittat information på 
Øresunddirekts hemsidor, 43 procent av pendlarna i 
enkätundersökningen medan 23 procent fått infor-
mation via telefon. Enbart 7 procent, motsvarande 2 
personer, svarar att de har varit i personlig kontakt på 
informationscentret i Malmö. 

Arbetsförmedlingen i Helsingborg har en anställd 
på heltid som arbetar med ”Danmarksfrågor” både 
i Eures/Cross Border och Øresunddirekt samman-
hang, men även Arbetsförmedlingens övriga verk-
samhet. I tjänsten ingår bland annat att informera 
om de danska lärlingsutbildningar på Arbetsför-
medlingarna i Helsingborg, Landskrona, Ängelholm 
och Åstorp. I Helsingborg hålls ett seminarium om 
detta varannan vecka och på de övriga orterna några 
gångar per termin. Arbetsförmedlingen håller även 
föredrag på gymnasieskolor och företag. På Arbets-
förmedlingens Direktservice i Helsingborg finns det 
även möjlighet att måndag och tisdag från 10–12 
och 13–16 komma och ställa frågor om att jobba 
i Danmark till Arbetsförmedlingens representant. 
Enligt arbetsförmedlare Jan Gimerstedt kommer det 
då 3–4 besök per gång och antalet mail är runt 2–3, 
men det varierar. 

– Jag är rätt mycket ute och därför vet många att 
jag finns och att jag kan hjälpa till med Danmarks-
frågor. Efter Helsingborg är jag mycket i Landskrona 
och Ängelholm. De olika AF-kontoren skickar frågor 
vidare till mig, säger Jan Gimerstedt, arbetsförmedla-
re på Arbetsförmedlingen och Øresunddirekt.

Det finns plats för att även Försäkringskassan 
och Skatteverket skulle kunna ha representanter 
sittande på Direktservice när det är ”Öppet hus”, 
men Jan Gimerstedt ser inte ett direkt behov av att 
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ha dem på plats. 
– Jag kan mycket om försäkrings- och skatte-

frågor, men undviker att svara utan hänvisar till 
Øresunddirekt, så de får svar från rätt myndighet. 
Jag lämnar telefonnummer och mail så de kan ta 
direkt kontakt. Är det en jätteenkel fråga så kan jag 
ju svara direkt, säger han. 

På Arbetsförmedlingens hemsida finns en 
kalender som även innehåller alla de aktiviteter som 
Øresunddirekt anordnar och övriga Danmarksakti-
viteter. Informationen finns även på Øresunddirekts 
hemsida och där finns alla aktiviteter som har med 
Danmark att göra – även de som de lokala AF-kon-
toren håller i. 

På Jobbtorget som är en arbetsmarknadsåtgärd 
inom Helsingborgs stads Arbetsmarknadsför-
valtning som riktar sig till arbetslösa med flera 
målgrupper, mestadels ungdomar som uppbär 
försörjningsstöd och/eller aktivitetsstöd finns det 
också ett Danmarksfokus. Invånarna får informa-
tion om möjligheterna på danska arbetsmarknaden 
som en del av all övrig information som Jobbtorget 
kan ge. Dock finns det inget om Danmark i deras 
informationsmaterial, men Øresunddirekts material 
används. Vad som informeras om beror på konjunk-
tur och säsong. Utvecklingen på andra sidan sundet 
bevakas och det görs extra informationsinsatser när 
finns en efterfrågan på arbetskraft till mer ”lättill-
gängliga yrken”. Till exempel är det fokus på Tivoli 
och Bakken inför sommaren. 

– Gällande det första steget, att faktiskt ta sig till 
Danmark, har vi ibland åkt med invånaren över till 
Danmark och ”knackat dörr” med CV:et i hand. 
Särskilt inom handel. Det gäller att avdramatisera 
det. Vi jobbar med att ta bort mentala trösklar, 
säger Cecilia Nilsson, jobbcoach Helsingborgs stad.

Helsingborgs stad har drivit flera projekt som 
handlar om att öka pendlingen till Danmark, bland 
annat ESF-projektet Öresundsjobb som skulle få fler 
svenska arbetslösa ungdomar i jobb i Danmark. Sedan 
projektet avslutades har man fortsatt med en basintro-
duktion till danska språket var tredje till fjärde vecka.

– Det är en informell introduktion till danska 
språket och enbart en förmiddag, men den är rätt 
uppskattad, berättar Cecilia Nilsson. 

Tillsammans med Helsingør Jobcenter erbjuder 
Helsingborgs stad även en kurs som är inriktad 
mot turist- och servicebranschen. Detta sker inom 
ramen för HH-samarbetet. Hälften av deltagar-
na kommer från danska sidan och andra hälften 
från svenska sidan och kursen hålls halva tiden på 
vardera sida av sundet. De två städerna har även 
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arrangerat två gemensamma jobbmässor – ”Tura 
till Jobbet” – med mässområde, arbetssökande och 
arbetsgivare från både sidor Öresund. 

I Helsingør hänger det en tavla i Jobbutikken 
som visar hur många lediga jobb det finns i Hel-
singborg. Det finns ingen formell rutin med att in-
formera de arbetssökande kring jobbmöjligheterna 
i Sverige, men jobbkonsulterna kan se vilka lediga 
jobb som finns i Sverige. En jobbkonsult och en 
företagskonsult har en särskild uppgift att ta fram 
information om möjligheterna och ha kontakt med 
Helsingborg och Arbetsförmedlingen kring detta. 

– Vi informerer om mulighederne om job i 
Sverige når vi bedømmer at det er relevant. Det kan 
være 1–2 gange om ugen, men andre gange 1–2 
gange om dagen. Det afhænger af om vi tror at vi 
kan flytte dem, säger Majken Korf, jobkonsulent i 
Helsingør Jobcenter.

Men de två jobbkonsulterna i Helsingør anser att 
de saknar information kring vilka regler som gäller 
och de framhåller att det är viktigt för att kunna 
sälja in möjligheterna. 

– Vi mangler mest information om reglerne. 
Hvis man vidste, at det ikke var så farligt at arbejde 
i Sverige, så ville der også være flere som ville se på 
mulighederne. Det giver jo et billede af mulighe-
derne eksempelvis med den tavle der hænger i Job-
butikken – der er 100 ledige job her, men yderligere 
135 i Helsingborg. 

Läs mer om vilken information och service som finns 
idag under kapitel 4 om Øresunddirekt. 

2.3. Hur ser kännedomen om jobbmöjlig
heterna på andra sidan ut?
Bland pendlarna svarar mer än hälften att de fått sitt 
jobb genom kontaktnät. Enbart en av de tillfråga-
de pendlarna har fått sitt jobb genom Arbetsför-
medlingen. Fem har hittat det genom annonser i 
tidningar eller på nätet och fem via jobbportal. Det 
ger en indikation om att det inte nödvändigtvis är 
hos Arbetsförmedlingen som de framtida jobbpend-
larna hämtar information, utan via andra nätverk 
och plattformar. Det skulle kunna vara fruktbart 
att identifiera på vilka jobbportaler och plattformar 
det hade varit lönsamt att öka informationen om 
Øresunddirekt, för att synliggöra möjligheterna och 
servicen som erbjuds. 

Detta gör det även möjligt att nå en bredare 
jobbsökargrupp än de arbetslösa som är inskrivna 
hos Arbetsförmedlingen. Det vore ett bra komple-
ment till det informationsarbete som redan görs 

inom Arbetsförmedlingen och Øresunddirekt bland 
arbetssökande och gymnasielever om jobb- och 
utbildningsmöjligheterna i Danmark.  

Även om en stor del av pendlarna har fått sitt 
nuvarande jobb genom nätverk så är det inte alla 
som har kännedom om vart och hur man söker 
jobb på andra sidan och en stor del av de arbetssö-
kande känner inte till jobbmöjligheterna. Enbart 
9 procent av de danska arbetssökande vet hur 
de söker jobb på andra sidan Öresund. Bland de 
svenska arbetssökande är kännedomen om hur de 
söker jobb i Danmark markant större – 57 procent 
svarar att de vet hur de ska göra, enligt enkätunder-
sökningen. Samtidigt vill 80 procent av de svenska 
och 63 procent av de danska arbetssökande ha mer 
information om vilka lediga jobb som finns på 
andra sidan Öresund. 

Enligt arbetsförmedlarna och jobbkonsulterna i 
Helsingborg och Helsingør uppskattas antalet frågor 
angående jobb på andra sidan vara relativt lågt. 

– Det är ungefär en gång i veckan att vi får 
frågor om att jobba eller etablera sig på andra sidan. 
Det kunde säkert vara mer. Men det är ju så att 
syns man inte, så finns man inte. Ibland måste man 
få presenterat möjligheten för sig för att få upp 
ögonen för det. Man ska inte underskatta reklam. 
Vi har ett stort mediebrus idag och det är snabba 
puckar så man måste finnas med på den arenan, 
säger Cecilia Nilsson. 

Även Arbetsförmedlingens ”Danmarksför-
medlare” får som nämnt frågor från pendlare och 
arbetssökande medan jobbkonsulten i Helsingør 
stort sett aldrig får frågor på eget initiativ från de 
arbetssökande. 

– Der er ikke mange som selv kommer og spør-
ger om mulighederne i Sverige. Det er kun når jeg 
kommer med forslaget, säger Majken Korf.

2.4. Vilket behov finns det av stärkt närvaro 
av Øresunddirekt i HH?
Flera intervjupersoner pekar på att det sannolikt 
kommer att finnas ett behov för ett informa-
tionscenter med en fast förbindelse mellan de två 
städerna Helsingborg och Helsingør. Men som 
pendlingen ser ut just nu så anser de flesta att 
det inte verkar finnas ett behov för ett fullskaligt 
informationscenter som det i Malmö. Däremot kan 
Øresunddirekt stärka närvaron på många andra sätt 
i Helsingborg och Helsingør. 

Att stimulera pendlingen
I Øresunddirekts uppdrag finns tre övergripande 
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syften; att sprida information, öka integrationen 
och arbeta för att lösa gränshinder. Att bidra till 
ökad integration genom information om möjlighe-
ter och regler är en av Øresunddirekts huvuduppgif-
ter och det är just det som det finns ett behov för i 
Helsingborg och Helsingør. 

– Arbetsförmedlingen har coachat fram fler 
pendlare. Det ligger i Øresunddirekts uppdrag att 
främja och underlätta integrationen. Arbetsförmed-
lingen är ju framförallt den myndighet som ska 
främja det. Skatteverket kan underlätta integra-
tionen, men det är Arbetsförmedlingen som är 
navet och går först. Reglerna står inte för sig själva. 
Skatteverket och Försäkringskassan kommer efter 
Arbetsförmedlingen med service och fakta, säger 
Anne Wirén, Skatteverkets representant i arbets-
gruppen på Øresunddirekt.

Personlig service och rådgivning anses det i 
dagsläget inte vara ett så stort behov för, eftersom 
det uppskattas att pendlingen inte är tillräcklig för 
att utgöra ett underlag. 

– Det handlar mycket om inspiration och 
information. Och det är nog mest Arbetsförmed-
lingens område. Sedan kommer Skatteverket och 
Försäkringskassans frågor. Och har man kommit så 
långt i processen så kanske man kan åka till Malmö 

och träffa oss, säger Malin Dahl, samorndare för 
Arbetsförmedlingen på Øresunddirekt.

– Vi är ju aktiva i Helsingborg och har bland 
annat varit med på jobbmässor. Vi har även precis 
startat med att utveckla ett koncept ”Øresunddirekt 
pop-up” som ska runt i hela Skåne. Så vi jobbar ju 
redan i hela Skåne, säger Malin Dahl. 

Samtidig pekar flera av intervjupersonerna på 
att det är viktigt att behålla samverkan mellan de 
tre myndigheterna om det skulle bli någon ökad 
satsning på Helsingborg och Helsingør. 

– Det är det vi inte får tumma på – det som är 
Øresunddirekt; att alla tre myndigheterna finns på 
plats, säger Karin Lundvall, verksamhetsansvarig på  
Øresunddirekt. 

– Det allra viktigaste är den här one-stop-shop 
funktionen. När man som kund kommer – vare sig 
till webben eller kontoret i Malmö får man aldrig 
svaret att det är någon annans fråga – myndighe-
terna är samlade och kan svara direkt. Det är det 
mest unika med Øresunddirekt, säger Linda Katz, 
Region Skånes representant i styrgruppen.

Olika informationsbehov i olika stadier
Det finns olika stadier i behovet för information angå-
ende gränspendling. En förutsättning är givetvis att det 

Inspiration (generell) Basinformation (ge
nerell)

Praktisk information 
(generell och indivi
duell)

Konkret information 
och rådgivning (indivi
duell)

Syfte Ögonöppnare: synliggöra att 
det finns en större arbets-
marknad

Åskådliggöra: informera 
om vilka möjligheter 
som finns och vilka 
regler som gäller för 
gränspendlare, skapa 
trygghet

Konkretisera: informera 
om hur man hittar och 
söker jobb och utbildning 

Rådgivning och problem-
lösning: informera om 
hur det blir i ett aktuellt 
fall

Målgrupp Brett fokus på att nå alla 
medborgare eller målriktat 
mot specifika yrkeskatego-
rier som efterfrågas
Företag, rekryteringsbyråer 
och jobbcenter/arbetsför-
medlingar

Arbetssökande – både 
arbetslösa och jobb-by-
tare
Företag, rekryterings-
byråer och jobbcenter/
arbetsförmedlingar

Intresserade som över-
väger eller håller på att 
söka jobb eller utbildning 
på andra sidan, företag 
som är intresserade av 
att rekrytera på andra 
sidan

Pendlare och arbetsgi-
vare som har konkreta 
frågor kring reglerna (ny 
i jobb, ändring i livssitua-
tion, sluta jobba)

Avsändare Främst Arbetsförmedlingen, 
men även andra aktörer så 
som kommuner och The 
Greater Copenhagen & 
Skåne Committee

Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och 
Skatteverket

Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och 
Skatteverket (samt even-
tuella andra relevanta 
myndigheter på dansk 
och svensk sida)

Försäkringskassan, 
Skatteverket och Arbets-
förmedlingen (samt 
eventuella andra relevan-
ta myndigheter på dansk 
och svensk sida)

Kanaler Marknadsföringskampanjer 
på olika ställen (fysiska såväl 
som digitala) där det finns 
folk i rörelse/där målgrup-
pen vistas 

Hemsidorna, mässor, 
tryckt informations-
material, del av informa-
tion till arbetssökande, 
jobbportaler)

Hemsidorna, information 
och rådgivning angående 
konkreta frågor via 
personligt besök, telefon 
eller mail

Information och rådgiv-
ning angående konkreta 
frågor via personligt 
besök, telefon eller mail

INFORMATIONSSTADIER
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finns incitament och möjlighet till jobb och utbild-
ning. Det ska finnas jobb och dessa ska vara attraktiva 
för arbetskraften på andra sidan och samtidigt ska 
företagen vara villiga att anställa gränspendlare. 

– Till syvende och sist handlar det ju också om 
antalet arbetsplatser. De kan vi ju inte trolla med. 
Det måste göras en rimlig bedömning. Där bör det 
göras en analys av antalet arbetsplatser på båda sidor 
och om det finns några bristyrken som det finns en 
realistisk chans att öka pendlingen inom. En rim-
lighetsbedömning och inte ett önsketänkande kring 
pendlingen, säger Karin Lundvall.

Denna rapport har inte haft till uppgift att se 
på förutsättningarna för detta. Men om det finns 
rätt förutsättningar är det information som är det 
viktigaste i första stadiet. Att inspirera till att se 
möjligheterna på andra sidan Öresund. 

Enligt enkätundersökningen finns det ett klart 
mönster i informationsbehovet. Den information 
som de arbetssökande ska använda först, informa-
tion om vilka lediga jobb som finns, efterfrågas av 
flest. Den information som är längre bort tidsmäs-
sigt och är beroende av att man får ett jobb på andra 
sidan Öresund, till exempel information om dekla-
rationen, efterfrågas av färre. Alltså stödjer de arbets-
sökandes svar att de i första hand har mer behov av 
information om jobbmöjligheterna, sedan kommer 
det andra frågor när det blir fler som funderar mer 
seriöst över möjligheten och när de får jobb. 

Samtidigt framhäver flera intervjupersoner att 
det är viktigt att ha med grundinformation om 
reglerna från början för att skapa trygghet. 

– Ju mer konkret och tydlig information man 
har, ju lättare är det att fatta beslut men det får 
inte bli information overload. Det är dock viktigt 
med grundläggande information kring regler, skatt, 
avdrag och socialförsäkring. Då kan man ta ett väl 
övervägt beslut, säger Karin Lundvall.

Enbart var fjärde av de arbetssökande vet vart de 
ska vända sig för att få information om arbetsvill-
koren på andra sidan Öresund. Och det är nästan 
en tredjedel av pendlarna i intervjuundersökningen 
som inte har varit i kontakt med Øresunddirekt. 
Enbart två av de tillfrågade har varit på informa-
tionscentret i Malmö. 

– Det är viktigt att pendlarna i norra Skåne kan 
få hjälp på Øresunddirekt. Det är ju en ny genera-
tion som börjar pendla. Och det är viktigt mark-
nadsföringsmässigt att berätta att vi finns, men det 
är ju en bit att ta sig ner hit till Malmö. Så jag tror 
egentligen att vi behövs däruppe på något vis, säger 
Elisabeth Larsson, handläggare på Skatteverket och 
Øresunddirekt. 

Endast 6–7 procent av de arbetssökande i båda 
länderna, motsvarande två arbetssökande i varje 
land, svarar att de vill vända sig till Øresunddirekt 
för att få mer information om arbetsvillkoren i det 
andra landet. Det hänger sannolikt ihop med den 
låga kännedom till Øresunddirekt. 

Informationskanaler - skillnad mellan pendlare 
och arbetssökande
Det är intressant att det finns en skillnad i pend-
larnas och de arbetssökandes upplevda preferens 
gällande informationskanaler. I båda grupperna 
anser den största delen att internet är det bästa 
stället att hämta information, men en större andel 
av de arbetssökande än pendlarna anser att de vill 
ha information via ett fysiskt besök. Lika många 
pendlare anser att de kan få information via telefon 
såväl som via ett fysiskt besök. Och det kommer 
många frågor på telefon. 

– Visst får vi frågor från Helsingborg. Vi räknar 
inte varifrån folk ringer. Men ibland säger de vart 
de ringer ifrån. Ofta går det ju att lösa på telefon. 
Jag vet inte hur folk i andra änden har uppfattat 
det, om de hade tyckt att det vore bättre med ett 
personligt besök, men jag har inte upplevt det som 
ett problem. Men det är ju bra till exempel om man 
ska fylla i en blankett att träffas personligen och få 
hjälp med det, säger Liselotte Sennö, utredare på 
Försäkringskassan och Øresunddirekt.

Drygt hälften av pendlarna föredrar internet för 
att hämta information om jobbmöjligheter och reg-
ler på andra sidan Öresund via internet, 27 procent 
via ett besök på ett fysiskt informationskontor och 
lika många via telefon. Hälften av de arbetssökande 
föredrar att få information om jobbmöjligheter och 
regler på andra sidan Öresund via internet, 42 pro-
cent via ett besök på ett fysiskt informationskontor 
och endast 5 procent via telefon. 

– Behovet rent fysiskt sett har minskat med åren. 
Men det beror delvis på att vi finns mer på nätet 
och att folk tenderar att söka mer information där. 
Sedan har pendelströmmen gått upp och ner och 
påverkats av konjunktur, valutakurs och nu senast 
id- och gränskontroller. Vårt informationscenter 
i form av vår webbplats tror jag är viktigare idag, 
säger Joakim Axelsson, Försäkringskassans represen-
tant i styrgruppen. 

Intressant i detta sammanhang är även att 
pendlarna i enkätundersökningen inte anser att det 
är krångligt med reglerna kring gränspendlingen. 
29 procent svarar att det är enkelt och 37 procent 
att det var krångligt i början, men nu är ganska 
enkelt. 
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Frågan är därför om det är nödvändigt med ett 
fysiskt kontor oavsett pendlingens omfattning med 
tanke på att utvecklingen går mot mer digitaliserad 
service. Flera av intervjupersonerna pekar på detta. 

– När det gäller kundmötena totalt ser vi en vikt 
av att vi är mer synliga och tillgängliga, men mycket 
av det blir på det digitala planet. Där vi inte finns med 
servicekontor blir det i framtiden helt andra förutsätt-
ningar med chat och röstsvar. Jag har inte fått signaler 
om behov av Øresunddirekt i Helsingborg, säger Lars 
Altsäter, Skatteverkets representant i styrgruppen. 

Men även om besöken är färre finns det en vinst 
i att sitta i samma lokaler. 

– Antalet besök varierar mycket, en tendens är 
att det är något färre antal besök de senaste åren 
men i gengäld så tar varje besök ofta längre tid. Vi 
har ett stort underlag med upp till 15 000 pendlare. 
Det är mer digitaliserat idag och vi får fler frågor 
på telefon. Men det är klart vi har stor nytta av att 
vi sitter tillsammans även vid telefon och e-post, vi 
skickar frågorna mellan oss, säger Anne Wirén Lars-
son, Skatteverkets representant i arbetsgruppen. 

Stort behov av ökad närvaro på dansk sida
Det är ett genomgående mönster i enkätundersök-
ningen att kännedomen om jobbmöjligheterna och 
reglerna, såväl som hur man kan få hjälp och vad 
Øresunddirekt är, är mindre på dansk sida. Det gäl-
ler både bland pendlare, arbetsgivare och arbetssö-
kande. Även på jobbcentret saknas information och 
kännedom om reglerna. 

– Vi kender ikke noget til socialforsikringsregler, 
skat og pension i Sverige. Vi skal ikke kunne vejlede 
om det, men vi ville gerne have noget vejledning i 
hvor man kan få oplysningerne. Vi har et hæfte med 
basisinformation fra Øresunddirekt, men vi ved jo 
ikke mere end hvad der står der. Der er mange reg-
ler og vi kan ikke rådgive om dem. Det er svært at 
finde rundt i. Og måske har folk en fordom om, at 
man ikke har nogen forsikring, hvis man arbejder i 
et andet land. Så vi mangler overordnet information 
om reglerne og hvor vi kan henvise til, säger Majken 
Korf, jobkonsulent i Helsingør.

Utan rätt information är det svårt att motivera 
till att söka jobb på andra sidan. 

– Det er vigtigt med information om skatte-
reglerne – folk skal føle sig trygge og det gør de 
hvis de har information om hvilke regler der er. 
Eksempelvis information om at man kan trække 
befordringen fra i skat. Så mere tydeligt om hvad 
der kan betale sig for en dansker – en enkel infor-
mation som er lettilgængelig. Så vejledning om de 
generelle regler er vigtigt.

Företagsfokus
Det finns potential i att satsa på mer information till 
företagen om den service som Øresunddirekt kan 
bistå med, eftersom det enligt enkätundersökningen 
är två tredjedelar som inte känner till Øresunddirekt. 
Enbart tre av 11 arbetsgivare på svensk sida vet att 
de kan hänvisa anställda till Øresunddirekt angående 
frågor kring regler för gränspendlare om till exempel 
skatt och socialförsäkring. 7 av de 11 svenska företa-
gen och 8 av de 11 danska företagen i enkätundersök-
ningen visste inte vad Øresunddirekt är. 

Fler danska än svenska företag har anställda som 
gränspendlar. Pendlingen går även huvudsakligen 
från Sverige till Danmark, men samtidigt finns det 
kanske en möjlighet till att just i norra Öresund öka 
pendlingen åt andra hållet eftersom det finns en större 
arbetsmarknad och flera stora företag i Helsingborg. 
Det företag som i enkätundersökningen har svarat 
att de har pendlande medarbetare har mer än tio 
anställda från Danmark och företaget totalt har mer än 
1 000 anställda. Ökad marknadsföring mot företa-
gen om den service Øresunddirekt kan hjälpa med 
skulle kanske göra att fler företag vill söka aktivt efter 
personal på andra sidan. Som tidigare nämnt ansåg 
29 procent av företagen att de inte haft behov av att 
rekrytera från den andra sidan vilket tyder på att man 
enbart söker personal aktivt när det inte är möjligt att 
få den inhemska arbetskraften som efterfrågas. På en 
integrerad arbetsmarknad skulle företagen alltid söka 
efter personal på bägge sidor. 

ORDFÖRKLARINGAR:
Jobbtorget: en arbetsmarknadsåtgärd inom Arbets-
markandsförvaltningen i Helsingborgs stad som riktar 
sig till arbetslösa med flera målgrupper, mestadels 
ungdomar som uppbär försörjningsstöd/aktivitetsstöd. 
Jobcenter: kommunal arbetsförmedling som ska hjäl-
pa arbetslösa att få jobb och företag med att rekrytera.
Jobbutikken: är den del av Helsingørs kommuns Job-
center där arbetslösa kan få personlig service och hjälp.
SKAT: Danska Skatteverket
Eures/Cross Border: Cross Border är en del av EU:s Eu-
res-arbete som har till syfte att öka den fria rörligheten i 
EU. Cross Border Öresund arbetar med att öka kunska-
pen om utbildnings- och jobbmöjligheter på andra sidan 
Öresund, t ex genom att utbilda arbetsförmedlare, göra 
studiebesök, hålla jobbmässor och etablera branschråd 
samt driva olika projekt för att få fler arbetslösa till att 
söka jobb på andra sidan Öresund. 
SINKskatt: särskilt inkomstskatt för utomlandsbosat-
ta. Skatten är 20 procent av arbetsinkomsten inklusive 
eventuella förmåner. Den beskattade kan inte göra 
några avdrag men ska inte heller deklarera i Sverige.
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3.1 Hur skulle en stärkt närvaro av 
Øresund direkt se ut? – Idékatalog

I intervjuerna har det kommit många förslag 
på praktiska förslag till hur en stärkt närvaro av 
Øresunddirekt kan se ut. Inga av förslagen är 
utvärderade, testade eller godkända av de olika 
myndigheternas ledning och innan man går vidare 
med eventuella förslag bör dess olika konsekvenser 
utredas. I det följande framhäver vi några av försla-
gen som framkommit tillsammans med de perspek-
tiv som enkätundersökningen ger.

Övergripande kan den information som 
Øresunddirekt ger idag delas upp i flera stadier. I 
första stadiet handlar det om att inspirera fler till att 
pendla genom att berätta om möjligheterna och ge 
grundinformation om reglerna. I nästa stadie hand-
lar det om att ge mer konkret information, därnäst 
helt praktisk individuell information och senare 
rådgivning till pendlare som har konkreta frågor 
kring exempelvis anställningskontrakt, socialförsäk-
ring och skatt. 

Flera pekar på att det är viktigt att rådgivning 
och information kring reglerna kommer från 
myndigheterna och att det är samverkan mellan 
Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Försäkrings-
kassan som är navet i Øresunddirekt. Även om 

Arbetsförmedlingen är mest relevant i det första 
stadiet, så är det även viktigt att ha Försäkringskas-
san och Skatteverket på plats för att kunna svara på 
frågor och se till att ”det blir rätt från början”. 

Mer synlighet av Øresunddirekt på andra hem-
sidor och kontor
En möjlighet som borde kunna betraktas som en av 
de ”lågt hängande frukter” är att öka marknadsfö-
ringen för informationskontoret i Malmö så fler får 
kännedom om att det finns och vilken hjälp de kan 
få på hemsidan eller genom personlig rådgivning via 
telefon eller besök. Detta kan till exempel göras ge-
nom att sätta upp skyltar och informera på hemsi-
dor hos andra myndigheter. Fysiskt skulle det bland 
annat kunna vara på Servicekontoren där Försäk-
ringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket 
finns och att öka synligheten på Arbetsförmedling-
ens Direktservice, Jobbtorget inom Helsingborgs 
Arbetsmarknadsförvaltning och Helsingørs Jobcen-
ter, Jobbutikken. Det kan även vara en möjlighet att 
ha Øresunddirekt som ett knapptryckval i telefonisk 
kundtjänst hos de relevanta myndigheterna. 

– Det kan finnas möjlighet att synliggöra Øre-
sunddirekt ännu mer – till exempel på servicekonto-
ret där Skatteverket, Försäkringskassan och Pensions-
myndigheten finns, kunde det vara en skylt som 

3. ANALYS OCH IDÉKATALOG
Effekter av och förslag till en stärkt 
närvaro av Øresunddirekt i HH
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hänvisar till Øresunddirekt om man har frågor om 
Danmark. Även i Försäkringskassans kundtjänst skul-
le man kunna ha det som val eller information om 
att kontakta Øresunddirekt om man har frågor om 
Danmark, säger Elna Fredriksson, Försäkringskassans 
representant i arbetsgruppen på Øresunddirekt. 

På Helsingborg stads Kontaktcenter finns det en 
informationshörna med tryckt material om bland 
annat Europa-frågor, men ingen information om 
Danmark eller möjligheterna med Öresundspend-
ling. Det vore en möjlighet att öka synligheten för 
Øresunddirekt och jobb- och utbildningsmöjlighe-
ter på andra sidan Öresund där. 

Även på hemsidorna helsingborg.se och hel-
singor.dk skulle det kunna finnas information på 
en undersida eller en tydlig länk till Øresunddirekt 
liksom till Greater Copenhagen & Skåne Com-
mitte och andra kommuner skulle kunna länka till 
Øresunddirekt. 

Även på Skatteverkets, SKATs, Arbetsförmed-
lingens och Försäkringskassans hemsidor kan 
det bli tydligare hänvisning till Øresunddirekt. 
Försäkringskassan, Skatteverket och danska SKAT 
har information och länk till Øresunddirekt under 
informationen som omhandlar internationella 
inkomster och att jobba i utlandet. Arbetsförmed-
lingen har en kalender där Öresundsaktiviteter kan 
läggas upp bland alla andra aktiviteter, men det 
finns ingen synlig länk eller undersida till Øresund-
direkt. Man kan välja bland fler kategorier som 
”Ny i Sverige” och ”Under 25 år” under kategorin 
”Stöd och service” men inte ”söka jobb i utlandet/
Danmark”. 

Synlighet på stationer och färjor
Att informera om Øresunddirekt på fler ställen där 
det rör sig många människor framkommer även 
som förslag. På Knutpunkten i Helsingborg och 
stationen i Helsingør till exempel. 

– Man skulle även kunna dela ut en liten folder 
med lite information när man kör ombord på 
färjan – en liten blänkare, föreslår Cecilia Nilsson, 
jobbcoach i Helsingborg. 

Då når man både pendlare och potentiella pend-
lare med budskapet om att det finns hjälp att få hos 
Øresunddirekt. 

Nytt informationsmaterial
Det finns flera av intervjupersonerna som pekar på 
ett behov för nytt informationsmaterial. Øresund-
direkt håller i dagsläget redan på att ta fram nytt 
material som berättar mer om vem Øresunddirekt 
är och vilken service de kan erbjuda. Tidigare har 

materialet varit fokuserat på vilka möjligheter som 
finns på andra sidan sundet och om reglerna för 
gränspendlare, men alltså inte så mycket om själva 
Øresunddirekt. 

På dansk sida framhålls det även att det finns ett 
behov av mer material på danska riktat till danskar. 
Exempelvis genom att lyfta fram SINK-skatten, 
möjligheter för VAB och andra fördelar med att 
arbeta i Sverige. Ett nytt material till de danska 
jobbkonsuleterna efterfrågas också. 

– Vi har vores ”svenskerhjørne” i Jobbutikken og 
her ville det være godt med en dansktalende person, 
som kunne rådgive en gang i mellem. Det ville også 
blive mere synligt og have mere opdateret informa-
tion. Det kunne være godt med nye brochurer. De-
suden ville det være godt med mere internuddan-
nelse af jobkonsulenterne, sammanfattar Majken 
Korf och Henrik Weiss, på Jobcenter Helsingør. 

Mer digital information och rådgivning
Digital information via webben blir allt viktigare 
och därför är det viktigt att knyta den danska webb-
verksamheten nära en satsning på Øresunddirekt 
i Helsingborg och Helsingør. Även om informa-
tionen till pendlare i norra Öresund ska vara den 
samma som i södra Öresund vore det en möjlighet 
att utreda hur Øresunddirekt kan bli synligare på 
andra websidor och utöka sin digitala service. 

Det framkommer bland annat förslag om att 
skapa en app till smarta telefoner med små korta 
nyhetsnotiser från Øresunddirekt. 

Även att utveckla rådgivningen till att kunna 
hjälpa med individuella svar via en chat eller annan 
interaktiv funktion på hemsidan. 

– En annan möjlighet är ett aktivt chatforum på 
sidan där man kan ställa en direkt fråga. Det vore 
bra om det när man surfar på sidan då kommer 
upp en liten hälsning från Øresunddirekt ”vad kan 
jag hjälpa dig med?”. Det vore jättesmidigt, förslår 
Cecilia Nilsson. 

– Man burde udvikle borgersiden til at på 
samme måde som virksomhederne kunne få svar 
på meget direkte spørgsmål. Vi har en løsning i 
skuffen, men har desværre ikke penge til det. Det er 
en slags chatfunktion, berättar Thomas Steffensen, 
sekretariatsleder på Øresunddirekt Danmark.

Helsingborgs stad har korats till Sveriges mest 
digitala kommun och det finns många satsningar på 
digitalisering. Bland annat har den fysiska turistin-
formationen ersatts av Infopoints, digital närvaro 
och mot att utbilda andra aktörer som har kontakt 
med turisterna i hur och vad de ska informera 
turisterna om. Det är även en generell tendens 
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bland myndigheterna i både Sverige och Danmark 
att stänga kontor för spontanbesök och öka den 
digitala servicen. 

Det finns dock även en annan aspekt i relation 
till satsningar på digitala lösningar. Flera av inter-
vjupersonerna framhäver att frågorna har blivit mer 
komplexa under de senaste åren och att det är svårt 
att beskriva svaren på webben och att hantera det 
över mail. 

– Det behövs omvärldsanalys kring vad dagens 
pendlare behöver, hur vill de ha informationen? 
Vad är underlaget och hur vill de ha informationen? 
Bara information på nätet det räcker inte, inte heller 
chattfunktioner. Det går inte att beskriva svaren i 
ett schema, det är så komplext så man måste prata 
med varandra, säger Anne Wirén, Skatteverkets 
representant i arbetsgruppen på Øresunddirekt. 

Mer internutbildning och intern information  
till myndigheterna
Det är viktigt med kontinuerlig utbildning av 
annan personal på myndigheterna med syftet att 
fler ska veta vad Øresunddirekt gör och när de ska 
hänvisa till dem. På Arbetsförmedlingen besöker 
alla nyanställda Øresunddirekts Informationscen-
ter vilket bidrar till att alla har blivit introducerade 
till deras verksamhet. Det kan vara en idé att göra 
återkommande informationsträffar och på annat 
sätt utbilda personal internt på myndigheterna så 
fler kommer ihåg vad Øresunddirekt kan hjälpa 
till med och när medborgare ska skickas vidare dit 
med deras frågor. 

På danska sidan verkar detta vara av särskilt stort 
behov eftersom kännedomen om Øresunddirekt 
är låg bland arbetssökande, arbetsgivare och enligt 
intervjupersoner även bland jobbkonsulenterna. 

– Der mangler virkelig nogen som kan informere 
på dansk. Vi henviser ofte til Jan Gimerstedt og 
han er jo rigtig dygtig, men det ville godt at have 
en kontaktperson på dansk side som kunne rejse 
rundt på jobcentrerne og fortælle om reglerne, säger 
Majken Korf, jobkonsulent i Helsingør.

Mer närvaro på Arbetsförmedlingen i Helsing-
borg
Arbetsförmedlingen i Helsingborg har redan en an-
ställd som har 100 procent fokus på ”Danmarksfrå-
gor” och två dagar i veckan finns det möjlighet att 
ställa frågor kring jobb och utbildning i Danmark 
på Arbetsförmedlingens Direktservice. Det verkar 
inte som att det finns ett direkt behov av mer tid för 
information och frågor eller att fler ska jobba med 
det som antalet kontakter och frågor är nu. Men 

kanske kan informationen kring servicen ökas så fler 
utnyttjar möjligheten och söker sig dit med frågor 
om att jobba i Danmark. 

– Kanske skulle representanter från Försäkrings-
kassan och Skatteverket kunna sitta på AF en dag i 
veckan. Det är inte en fråga jag har tagit upp, men 
vi har utrymme till det att sitta några representanter 
från alla tre myndigheter på AF:s Direktservice, 
säger Jan Gimerstedt. 

Mer närvaro på Jobcentret i Helsingør 
Det finns, enligt de danska jobbkonsulterna, ett 
stort behov för ökad kunskap om möjligheter och 
framförallt om regler kring gränspendling från Dan-
mark till Sverige. Det finns redan ett ”svenskarhörn” 
i Jobbutikken på Helsingørs Jobcenter där det även 
finns plats för en person som kan finnas på plats 
ibland för att ge råd och information. 

– Vi har plads i Jobbutikken til at der kunne 
sidde en der en gang i mellem. Vi har nok ikke 
behov for det en gang om ugen, men måske en gang 
eller to om måneden. I Jobbutikken har vi et lille 
”svenskerhjørne” som sammen med jobtavlen giver 
mere information om mulighederne i Sverige, säger 
Henrik Weiss.

Mer fokus på företagen
Øresunddirekt har redan flera olika servicefunk-
tioner att erbjuda företagen. Det finns hemsidan 
Øresunddirektbusiness, Öresundsrådgivning på In-
formationscentret i Malmö och Öresundsexperterna 
som via frågeformulär på hemsidan kan svara på 
frågor angående HR, etablering och försäljning på 
andra sidan Öresund. Øresunddirekt har även varit 
ute hos större företag som har gränspendlare för att 
informera om reglerna. Den sortens fokus skulle 
kunna ökas i Helsingborg och Helsingør. 

– Det är även viktigt att möta näringslivet, även 
det lilla enmansföretaget kan bli ett tiomannafö-
retag på svensk sida om man ger dem rätt infor-
mation och möjligheter. Vi skulle kunna bjuda in 
danska företag som svensk stad för att synliggöra 
spridnings- och etableringsmöjligheter, säger Cecilia 
Nilsson, jobbcoach i Helsingborg.

Informationskiosk med skärm och chatfunktion
Som nämnt har Helsingborg korats till Sveriges 
digitala stad och det satsas mycket på digital mark-
nadsföring och information. Även fler myndigheter, 
bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkrings-
kassan satsar mer på digital tillgänglighet. Några av 
intervjupersonerna har föreslagit att det etableras 
obemannade informationsboxar som alternativ till 
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ett fysiskt Informationskontor. 
– När man väntar på båten skulle man kunna 

passa på att ställa några frågor i en informations-
kiosk. Det som Øresunddirekt har i sin informa-
tion skulle kunna finnas i sådana kiosker på båda 
sidorna. De behöver inte vara bemannade utan jag 
tänker att vi blir mer och mer vana med att leta upp 
information digitalt. Då kan det vara en hyfsat stor 
skärm i en kiosk, liknande telefonkiosk, där det 
finns chattfunktion, givna frågeställningar, hur tar 
jag första steget, hur tar jag kontakt etc., föreslår 
Cecilia Nilsson. 

Pop-up verksamhet
Øresunddirekt har redan satt igång en mer proaktiv 
verksamhet som kallas Øresunddirekt pop-up där 
personal från Øresunddirekt ska ut till företag, 
myndigheter, servicekontor och kommuner och 
informera om sin verksamhet och vad de kan hjälpa 
till med. 

– Helsingborg är ju definitivt en målgrupp för 
vår Pop up-verksamhet. Även i Helsingør, säger 
Malin Dahl, samordnare för Arbetsförmedlingen på 
Øresunddirekt. 

Det finns även de som föreslår att Øresunddirekt 
pop-Up kan vara tillgänglig på exempelvis Knut-
punkten, Direktservice eller Servicekontoren ett 

antal dagar i veckan för att kunna ta emot spontan-
besök och hjälpa pendlare och arbetssökande med 
deras frågor. 

Det finns även idag en sorts Pop-up verksamhet 
från danska Skat som skickar representanter till in-
formationscentret i Malmö när det är deklarations-
dags i april. Denna verksamhet skulle även kunna 
utökas till Helsingborg. 

– Jag tror att det vore viktigt att det ska finnas 
kompetens som kan hjälpa med danska skattedekla-
rationer. Det vore bra om det fanns någon här som 
kunde göra det, säger Cecilia Nilsson.

Informationscenter i Helsingborg  
– ett par gånger i veckan
Alla intervjupersoner pekar på att det i nuläget inte 
finns behov för ett fullskaligt informationscenter i 
Helsingborg, men många framhäver att det kanske 
vore en möjlighet att ha en form av informations-
verksamhet en gång eller ett par gångar i veckan, 
där Öresundspendlare i norra Öresund kan komma 
och få hjälp och råd. 

Frågan kring personalen på ett informationscen-
ter i norra Öresund blev berörd av flera intervjuper-
soner. En variant är att det är informatörer som ger 
basinformation och sedan hänvisar till Øresund-
direkt vid mer komplicerade frågor. Det var den 
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modell som användes på kontoret i Danmark när 
de fortfarande tog emot frågor från medborgarna. 
Och även en modell som ses på servicekontoren 
där Pensionsmyndigheten inte har egen personal 
närvarande samt på vissa av gränstjänsterna där det 
är Arbetsförmedlingen som även informerar om 
skatte- och socialförsäkringsfrågor. På Arbetsför-
medlingen i Helsingborg har en medarbetare som 
jobbar på Øresunddirekt även ett ”öppet hus” på 
Arbetsförmedlingens Direktservice i Helsingborg 
på bestämda tidpunkter. Här informeras enbart om 
Arbetsförmedlingens frågor men det kan vara en 
möjlighet att utöka denna service. Samtidigt pekar 
de flesta av intervjupersonerna på två viktiga saker 
i relation till detta. För det första finns basinforma-
tionen på nätet och där söker sig de flesta som har 
behov av grundinformation och det finns därmed 
inte ett behov av informatörer som inte kan svara på 
de komplicerade frågorna. För det andra är myndig-
hetssamverkan hela navet för Øresunddirekt. Det 
är viktigt att alla tre myndigheter är på plats och att 
rätt myndighet är avsändare för informationen. 

– Grensetjänsten Norge Sverige har enbart 
Arbetsförmedlingen med som myndighet, men de 
kan alltså även mycket om skatt och socialförsäkring 
och de är jätteduktiga. Men det är stor skillnad 
på om det är Försäkringskassan som är avsändare 

för informationen eller inte. Vi kan inte ta ansvar 
för information som vi inte är avsändare för, säger 
Elna Fredriksson, Försäkringskassans representant i 
arbetsgruppen på Øresunddirekt. 

Det bör utredas om det finns möjlighet att täcka 
en eventuell satsning i Helsingborg med befintlig 
personal. Det finns två representanter från varje 
myndighet på plats på informationscentret i Malmö 
och under intervjuerna har det kommit förslag på 
att en av dem istället skulle kunna placeras i Hel-
singborg under en eller två dagar i veckan. Det finns 
redan en anställd på Skatteverket och en på Arbets-
förmedlingen som tillhör hemmamyndighetens 
Helsingborg-kontor. Tillsammans med användandet 
av befintliga lokaler skulle det kunna möjliggöra en 
etablering i Helsingborg och eventuellt Helsingør 
till relativt låg kostnad. Lokalmässigt finns det plats 
både på Arbetsförmedlingens Direktservice och i 
Jobbutikken i Helsingør, enligt några av intervju-
personerna. 

Informationscenter på dansk sida
Flera av intervjupersonerna tar upp frågan om 
samarbetet med danska myndigheter och att det 
saknas en formell kontakt eller samarbete. Det finns 
även några av intervjupersonerna som pekar på att 
det absolut bästa vore ifall de danska myndigheterna 
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fanns representerade på Øresunddirekt i Sverige, 
eller att det etablerades ett likadant kontor på dansk 
sida med de motsvarande danska myndigheterna. 

– Egentligen är Helsingborg den stora staden, 
tvärtom mot här. Hade man haft Øresunddirekt på 
dansk sida med dansk personal och skulle kun-
na bygga på med de danska myndigheterna som 
SKAT och Udbetaling Danmark hade det blivit ett 
stort lyft för hela Øresunddirekt. För är det så att 
Helsingborg är ute efter dansk arbetskraft så tror 
jag absolut att man kunde vinna på att kontoret låg 
i Danmark, och Øresunddirekt som organisation 
hade kunnat vinna på det, säger Malin Dahl, sam-
ordnare för Arbetsförmedlingen på Øresunddirekt 
Sverige. 

Det skulle även vara en fördel för svenskarna 
som pendlar till Danmark med ett servicekontor på 
den danska sidan exempelvis i samband med att de 
ska få CPR-nummer. 

3.2 Vilka effekter skulle en stärkt närvaro 
kunna få för Öresundspendlingen i norra 
Öresund?
Många av intervjupersonerna har inte velat speku-
lera så mycket kring vilka effekter det skulle kunna 
tänkas bli av stärkt närvaro av Øresunddirekt i 
Helsingborg och Helsingør. Det finns dock flera 
som antar att det ökar pendlingen på sikt, men 
samtidigt pekar även en del på att pendlingen är 
mycket konjunkturberoende och att det hänger 
ihop med utvecklingen generellt på arbetsmarkna-
den, arbetskraftens sammansättning och incitament 
till att pendla. 

– Jag tror att det är viktigt att undersöka om det 
finns ett behov, kanske genom en större pendlar-
undersökning. Det är också viktigt att det fortsatta 
arbetet - med att titta på olika scenarios för en ökad 
närvaro - görs i tätt samarbete med Øresunddirekt 
och alla samverkande myndigheter. En ökad när-
varo på något vis är kanske inte omöjlig, men det 
behövs säkerligen mer resurser till detta arbete, säger 
Karin Lundvall, verksamhetsansvarig på Øresund-
direkt.

Bättre information ger ökad trygghet
Flera av intervjupersonerna framhäver vikten av 
information för att motivera fler till att pendla. Det 
gäller både på den danska och svenska sidan. 

– En effekt kan ju bli att fler vågar jobba på 
andra sidan om det finns möjlighet till att få infor-
mation och hjälp. Vi hjälper ju till exempel till med 
anställningskontrakt. Det skulle kanske även vara 

färre som slutar eftersom de får hjälp under tiden. 
Vi gör det ju för att öka möjligheten att jobba över 
gränsen. Många är lite rädda eller skeptiska till det 
okända. Med mer kunskap om möjligheterna blir 
det fler som vågar. Fler får rätt kunskap och det 
punkterar myterna, säger Elisabeth Larsson, hand-
läggare på Skatteverket och Øresunddirekt.

En generell ökad mobilitet kan ha en effekt av 
ett större utbud och därmed möta arbetsgivarnas 
behov. 

– Mere synlighed kan give flere lyst til at arbejde 
på den anden side. Og det kan jo sænke arbejdsløs-
heden og tilfredsstille virksomhedernes behov for 
arbejdskraft, säger Henrik Weiss, virksomhedskon-
sulent Helsingør. 

Bättre service
Øresunddirekt lyfts fram som ett bra exempel på 
myndighetssamverkan och de folk som besöker 
informationscentret eller på annat sätt har varit i 
kontakt med Øresunddirekt är mycket nöjda. 65 
procent av pendlarna svarar att de fick all hjälp de 
behövde och 35 procent att de delvis fick den hjälp 
de behövde när de var i kontakt med Øresunddi-
rekt. Enligt intervjupersonerna är det ofta så att en 
person som kommer till Informationscentret har 
frågor som behöver flera myndigheters inblandning 
och det är därför en extra bra service att kunna 
få hjälp av dessa direkt på plats. Servicen finns ju 
redan i Malmö, men för pendlarna i norra Öresund 
kan det ge extra bra service om möjligheten även 
finns där. 

– Effekterna beror ju på insatsen. Men jag tror 
att det kan bli marginaleffekter. Den stora effekten 
kom ju när Øresunddirekt skapades. Om man utö-
kar till någonstans ganska nära gör det kanske inte 
så stor skillnad – det är ju ändå samma information 
och hemsida. Men för enskilda personer blir det så-
klart skillnad om man kan gå till ett kontor. Frågan 
är om det spelar så stor roll om många ändå ringer 
istället för att komma in till kontoret. Men det är 
klart att på individnivå är det ju bra att vara nära, 
säger Elna Fredriksson. 

Rätt från början
Flera av intervjupersonerna pekar på att en av de 
stora fördelarna med myndighetssamverkan på 
Øresunddirekt och den stora mängd information 
som finns tillgänglig är att det blir rätt beslut och 
regelverk som används från början. Om det avgörs 
hur en person ska beskattas och socialförsäkras 
redan innan personen börjar pendla blir det färre 
tillfällen där problem uppstår och måste redas ut i 
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efterhand. 
– Om Øresunddirekt finns på plats i Helsing-

borg vore det kanske flera som skulle fråga om 
reglerna innan de tar ett jobb – och då skulle en 
effekt bli att det blev rätt från början. Det är viktigt 
att informera om ramarna för vad man kan kräva 
och att det finns mer att förhandla om i Danmark. 
Det är till exempel jätteviktigt att prata om pension 
eftersom många inte får tjänstepension. Eller att 
det inte finns samma möjligheter för vård av barn 
i Danmark, säger Liselotte Sennö, utredare på För-
säkringskassan och Øresunddirekt. 

Med ökad närvaro i Helsingborg och Helsingør 
kan fler få rätt information vilket i sin tur kan ha en 
effekt att fler vågar pendla. 

– Ökad pendling och även att de som redan 
pendlar rustas med kunskap så de slipper att hamna 
i kläm mellan reglerna, säger Malin Dahl. 

Helsingør-Helsingborg kan bli det goda exemplet
Det finns redan ett lokalt samarbete mellan 
Arbetsförmedlingen, det kommunala Jobcenter 
i Helsingør och Arbetsmarknadsförvaltningen i 
Helsingborg. Det som saknas är den myndighetsge-
mensamma rådgivningen där även Skatteverket och 
Försäkringskassan finns representerade. Det strate-
giska samarbetet mellan Helsingborg och Helsingør 
på arbetsmarknadsområdet skulle kunna hjälpa 
Øresunddirekt att knyta den danska och svenska 
sidan närmare varandra. 

– Jag kan tänka mig att det får positiva effekter 
– Helsingborg och Helsingør är så påtagligt nära 
varandra som städer att det har ännu större chans 
att lyckas att skapa en gemensam arbetsmarknad. 
Samhället är inte hemma ännu när det gäller 
Öresundssamarbetet, vi behöver uppenbarligen göra 

mer. Jag är positiv till detta. Vi behöver ett område 
där jobbresor över Öresund är helt naturliga. 
Kanske kan Helsingør–Helsingborg bli det goda ex-
emplet, säger Annika Pegelow,  Arbetsförmedlingens 
representant i styrguppen för Øresunddirekt.

Som även fler intervjupersoner har pekat på så 
vore det ett lyft för Øresunddirekt som organisation 
om man lyckades knyta an de danska myndigheter-
na i samarbetet. 

– Det är synd man bara pratar om Øresund-
direkt i Helsingborg. Man borde prata Helsing-
borg-Helsingør så att man får en unik gränsö-
verskridande konstruktion, kommenterar Linda 
Katz, Region Skånes representant i styrgruppen för 
Øresunddirekt.

Det är en möjlighet att i samband med diskus-
sionen kring etablering av Øresunddirekt i Helsing-
borg och Helsingør även lyfta flera av de synpunkter 
som kommit gällande utveckling av Øresunddirekts 
nuvarande verksamhet, och på det sättet skapa 
Øresunddirekt 2.0 med närvaro inte bara i Malmö 
och Helsingborg utan även på dansk sida och på fler 
ställen i regionen, fysiskt såväl som digitalt.

Den regionala visionen – Greater Copenhagen – 
stärks med etablering i HH
En effekt av att stärka närvaron av Øresunddirekt i 
Helsingborg och Helsingør kan skicka en signal till 
hela regionen om att det är viktigt med arbetsmark-
nadsintegration.  

– Jag tror det finns ett behov och att det är en 
bra signal att man gör det, säger Claes Håkansson, 
Nordiska Ministerrådets representant i styrgruppen.

Det finns en stor outnyttjad potential i Øre-
sunddirekt. Intervjuerna och frågeenkäten visar på 
att kunskapen om Øresunddirekts tjänster inte är 
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tillräckligt spridd bland arbetsgivare och arbetsta-
gare. En satsning i Helsingborg kan bli en naturlig 
start på en långsiktig informationskampanj som dels 
kan få fler invånare att inse möjligheterna att jobba 
på andra sidan Öresund, dels få upp ögonen för den 
hjälp de kan få hos Øresunddirekt. 

– Jag tror att det kan stärka medborgarnas 
känsla att vi – det offentliga – hjälper till att skapa 
regional utveckling, lösa gränshinder och hjälpa till 
att fler får jobb. Det kan skapa ett goodwillvärde. 
Geografiskt är det viktigt med närhet till pendlarna. 
Det skulle visa att vi vill något med regionen. Det 
handlar om en del med HH-tanken, säger Linda 
Katz, Region Skånes representant i styrgruppen.

Fler danska pendlare
Det är svårt att få danskarna till att pendla till 
Sverige, framhäver flera av intervjupersonerna och 
statistiken talar sitt eget tydliga språk. I Hel-
singør-Helsingborg relationen är det dock så att 
Helsingborg är storebror med en större arbetsmark-
nad och större efterfrågan. En målriktad satsning 
för att inspirera och informera danskarna och de 
danska jobbkonsulterna om jobbmöjligheterna 
på andra sidan, regler kring gränspendling och 
arbetsvillkor i Sverige samtidigt med en satsning på 
att fler svenska företag ska få upp ögonen för dansk 
arbetskraft skulle möjligen kunna leda till en ökad 
pendling från Danmark till Sverige. 

– Vi har ett samarbete med några företag som 
har ett nästintill konstant behov av dansktalande 
personer här i Helsingborg så det finns även ett 
behov från svenska arbetsgivare för dansk personal. 
Det största hindret när det gäller att få danskarna 

till Sverige är lönenivån. Vissa yrken har kanske en 
ersättning som ligger på deras a-kassenivå. Samti-
digt finns det många förmåner i Sverige bland annat 
med VAB, säger Jan Gimerstedt, arbetsförmedlare 
på Arbetsförmedlingen och Øresunddirekt. 

Lönenivån kan inte påverkas, men kännedomen 
om SINK-skatten, som ger gränspendlarna från 
Danmark en skattesats på 20 procent av bruttoin-
täkten (dock finns det förslag från regeringen att 
öka den till 25 procent). 

På längre sikt ett behov vid en fast förbindelse
Om det etableras en fast förbindelse mellan Hel-
singborg och Helsingør skulle det kunna minska 
restiden från Helsingborg till Köpenhamn till 34 
minuter. Det skulle kunna få en effekt på pend-
lingen. Pendlingstiden är givetvis en viktig faktor, 
men inte den enda. Redan idag är det nästan lika 
många som pendlar från nordvästra Skåne till 
Köpenhamn med omnejd som till Nordsjälland, 
och fler som pendlar från Nordsjälland till Malmö 
med omnejd än till Helsingborgstrakten. Utbudet 
i de större städerna attraherar fler, men en ökad 
närvaro av Øresunddirekt kan bidra till att belysa 
möjligheterna för ”lokal pendling” i norra Öre-
sund och samtidigt förbereda för möjligheterna 
med ett större pendlingsupptagningsområde med 
en HH-förbindelse. 

– Det kan vara viktigt att rigga för framtiden, 
framförallt med tanke på möjligheten med en fast 
förbindelse i norra Öresund. Att vara förberedd för 
det och öka intresset. Även i Landskrona, det får 
man inte glömma, säger Anne Wirén, Skatteverkets 
representant i arbetsgruppen på Øresunddirekt. 
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Øresunddirekts uppdrag är att sprida informa-
tion, öka integrationen och arbeta för att lösa 
gränshinder. Till informationskontoret kommer 
främst medborgare med individuella frågor 
kring att arbeta eller studera på andra sidan 
Öresund, men Øresunddirekt har även upp-
sökande verksamhet – bland annat veckovis 
gruppinformation kring att arbeta i Danmark 
och om lärlingsutbildningar och deltagande 
på jobb- och karriärmässor runt om Grea-
ter Copenhagen. Gränshinderarbetet sköter 
Øresunddirekt bland annat genom samarbete 
med Nordiska Ministerrådet och The Greater 
Copenhagen and Skåne Committee. 

Bakgrunden för Øresunddirekt
Øresunddirekt etablerades år 2000 efter beslut av 
den svenska regeringen. Bakgrunden för beslutet var 
den dansk-svenska rapporten ”Öresund – en region 
blir till” som skulle lägga grunden för ett regerings-
samarbete för ökad integration genom att kartlägga 
förutsättningarna för rörlighet och integration i 
Öresundsregionen. Bland annat konstaterades det att 
det med den nya fasta förbindelsen fanns ett behov 
för information kring frågor relaterade till gränspend-
ling och företagsetablering på andra sidan sundet. 

Därför beslutade svenska regeringen att etablera ett 
informationscenter i Malmö. Det har sedan starten 
varit samverkan mellan de svenska myndigheterna 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen 
Skåne, Skatteverket samt Region Skåne. 

– Det hade varit mycket svårare att bygga upp 
Øresunddirekt idag eftersom fokus är på enhetlig-
het och styrningen av svenska myndigheter utgår 
från Stockholm och ett riksperspektiv, säger Anne 
Wirén, Skatteverkets representant i Arbetsgruppen 
på Øresunddirekt och som varit med sedan starten.

På den danska sidan etablerades samtidigt en 
dansk organisation med dansk-svensk finansiering 
som skulle stå för digital information och myndig-
hetsnätverk. Till en början var det även möjligt att 
göra ett personligt besök och få information via mail 
och telefon. Idag består den danska delen enbart av 
en webbredaktion som sköter Øresunddirekts hemsi-
dor med information till medborgare och företag. 

– Jeg tror at tiden var løbet lidt fra den konstruk-
tion vi havde, fordi spørgsmålene blev vanskeligere 
og mere komplicerede. Det var ikke længere de 
enkle spørgsmål som eksempelvis hvordan man skal 
aflevere sin deklaration. Det var nogle spørgsmål 
hvor myndighederne skulle indover. Når man taler 
med en borger i telefonen, så vil borgeren gerne 
have hjælp med det samme og det kunne vi som 
generalister ikke, säger Thomas Steffensen, sekretari-

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

4. ØRESUNDDIREKT
Organisation och verksamhet
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atsleder for Øresunddirekt Danmark. 
Øresunddirekt Danmark finansieras av Erhvervs- 

og Vækstministeriet, Region Hovedstaden, SKAT, 
Nordiska Ministerrådet och Region Skåne.

4.1. Hur ser Øresunddirekts  
verksamhet ut i dag?
Roterande schema för personalen
Det finns lite skillnader i hur schemaläggning och 
personalfrågor är organiserade i de olika myndig-
heterna, men övergripande består bemanningen 
på Øresunddirekt av personal från Skatteverket, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som 
arbetar i ”desken” på Informationscentret två och 
två från respektive myndighet var fjärde vecka. 
Dessutom har Arbetsförmedlingen tillsatt ytterligare 
en heltidstjänst på Øresunddirekt till samordning 
och övergripande frågor. Verksamhetsansvarig för 
Øresunddirekt är anställd av Länsstyrelsen. 

Därutöver har myndigheterna utsett repre-
sentanter till arbetsgruppen och styrgruppen för 
Øresunddirekt och hur mycket tid de ägnar sig åt 
det arbetet varierar. Arbetsgruppen har möte cirka 
en gång i månaden. Här tas frågor om den löpande 
verksamheten, samverkan och olika satsningar upp. 
Styrgruppen fattar de övergripande besluten om 
verksamheten kring till exempel budget, verksam-
hetsplan och utvecklingsområden. 

Det finns flera av intervjupersonerna som pekar 
på att det är en fördel med roterande schema dels 
för att personalen bevarar kontakten med sin 
”hemmamyndighet” och hålls a jour om aktuella 
frågor som är relevanta för myndighetens verksam-
het och dels för att kunskap från Øresunddirekt och 
de gränsregionala frågorna kan tas med tillbaka till 
myndigheten. Det utbytet av information är viktigt. 

– Skatteverkets närvaro på Øresunddirekt inne-
bär ett förebyggande arbete och betyder framförallt 
att det blir rätt från början. Det är bättre att infor-
mera om reglerna innan det blir något fel. Annars 
blir det ju ändå mycket jobb för oss att reda ut allt. 
Kostnadsmässigt är det ju enbart personalkostnaden 
och en liten del till lokal etc. Men personalen hade 
fått frågorna var de än suttit så det blir inte någon 
stor merkostnad skulle jag hävda. Personalen blir 
inte avknoppade från den övriga verksamheten i och 
med de turas om att vara här. De blir ambassadörer 
för Øresunddirekt när de är i hemmaorganisatio-
nen, säger Anne Wirén. 

Øresunddirekt Danmark är inte ett myndig-
hetssamarbete på samma sätt. De anställda är 
kommunikatörer och den primära uppgiften är att 

hålla webbportalerna uppdaterad. Just nu finns det, 
förutom sekretariatsledaren, en medarbetare. 

Information via fler kanaler 
Informationen som medborgare och företag kan få 
hos Øresunddirekt är bred. För medborgarna finns 
det basinformation på hemsidorna oresunddirekt.
se och oresunddirekt.dk om att studera och jobba 
på andra sidan Öresund – på danska om de svenska 
möjligheterna och regler och på svenska om de 
danska möjligheterna och regler – men även om frå-
gor i relation till flyttning, köpa bostad och annan 
praktisk samhällsinformation. 

Dessutom är det möjligt att få individuell 
information och rådgivning via ett personligt besök 
på informationscentret vid Hjälmarekajen nära 
Centralstationen i Malmö eller via mail eller tele-
fon. Øresunddirekt håller även informationsträffar 
för arbetssökande och är ute på gymnasieskolor och 
marknadsför utbildningsmöjligheterna i Danmark. 
Under 2016 hade informationscentret Øresunddi-
rekt kontakt med 20 116 personer, varav 3 681 var 
personliga besök, 9 708 via telefon, 1 770 via email 
och 4 957 via gruppresentationer, enligt Øresund-
direkt Sveriges verksamhetsberättelse. Antalet per-
sonliga besök har minskat under senare år medan 
telefonsamtalen har ökat. Trafiken på webben har 
ökat från 22 000 besök i månaden 2013 till 56 000 
i 2016, enligt Øresunddirekt Danmark. 

– Man kan hitta mycket information på webben, 
men många tycker att det fysiska mötet med en 
människa som berättar hur det är just för den per-
sonen är viktigt. Behöver man svaret på en rak fråga 
då går det ju bra att hitta det på nätet, men det är 
inte heller alla som är så bra på datorer. Det ska 
man inte glömma, säger Elisabeth Larsson, handläg-
gare på Skatteverket och Øresunddirekt. 

För företag finns hemsidorna oresunddirektbu-
siness.dk och oresunddirektbusiness.se, på danska 
om svenska möjligheter och regler och tvärtom. 
Dessutom finns Öresundsrådgivarna som kan 
hjälpa företag med frågor angående etablering och 
HR frågor. Rådgivningen erbjuds som en öppen 
mottagning en gång i veckan med en representant 
från Köpenhamns Erhvervsservice och en från 
Nyföretagarcentrum Öresund. Öresundrådgivarna 
hade kontakt med 76 företag under 2016, enligt 
verksamhetsberättelsen. Företagsrådgivning kan 
även ges till större företag, till exempel i samband 
med flytt av företaget från ena till andra sidan av 
Öresund. Här deltar även Skatteverket och danska 
SKAT ibland. Som något nytt erbjuds även juridisk 
hjälp från Öresundsexperterna där små och med-
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elstora företag via ett elektroniskt frågeformulär på 
hemsidorna kan ställa frågor om etablering, HR och 
försäljning på andra sidan sundet. 

– Det er til at starte med to advokatbureauer 
som hjælper virksomhederne. Og det koster ikke 
noget, så det forventer vi os meget af. Fremover vil 
vi udvide feltet af eksperter, säger Thomas Steffen-
sen, sekretariatsleder på Øresunddirekt Danmark. 

Dessutom har Øresunddirekt Danmark och 
Øresunddirekt Sverige tillsammans drivit närings-
livspriset ØresunddirektBusiness Award som ges 
till några företag som lyckats etablera sig på något 
sätt på andra sidan sundet. Det har skapat mer 
uppmärksamhet kring Øresunddirekts service till 
företag såväl som möjligheterna för företagen att 
etablera sig på andra sidan sundet. 

Flera av intervjupersonerna pekar på att frågorna 
från företagarna har blivit fler genom åren, men det 
finns ingen statistik för hur många som kontak-
tar Øresunddirekt genom telefon och mail. För 
businesshemsidorna har det varit en svag uppgång i 
besöksantalet enligt Øresunddirekt Danmark. 

Utöver att finnas tillgängliga för frågor via besök, 
telefon och mail är Øresunddirekt även mycket ute 
och informerar om jobb- och utbildningsmöjligheter. 

– Vårt arbete är ju en fördelning mellan mark-
nadsföring och information. Vi har avsatt mer tid 
till information, men det är ett viktigt uppdrag att 
inspirera. Och det gör vi till exempel på mässorna.

– Øresunddirekt är med på nästan allting som 
Arbetsförmedlingen ordnar. Det finns ingen mässa 
som inte är effektiv. Här (på Informationscentret, 
reds anm.) kanske vi träffar fem personer på en 
förmiddag, men är vi på en mässa träffar vi kanske 
mellan 40 och 80 personer i timmen per mässa. Så 
det är ett effektivt sätt att få ut information. Men 
det handlar ju ofta om den där första basinforma-
tionen. De som kommer hit till Øresunddirekt får 
mer fördjupad information, säger Malin Dahl, sam-
ordnare för Arbetsförmedlingen på Øresunddirekt. 

Olika informationsbehov
Flera av intervjupersonerna pekar på att informa-
tionsbehovet ska ses i flera steg. I första steget rör 
det sig främst om de som funderar på att flytta, 
jobba eller studera på andra sidan. Här handlar det 
om grundinformation om möjligheterna och för 
Øresunddirekts del om att inspirera. På hemsidorna 
finns mycket av den information som behövs, men 
Øresunddirekt har även uppsökande verksamhet 
som informationsträffar och föredrag om jobb- och 
utbildningsmöjligheter på andra sidan sundet. I steg 
två blir det mer praktiska frågor. När en person väl 

har fått ett jobb eller börjat studera på andra sidan 
dyker mer konkreta frågor upp och de fortsätter 
även under tiden som en person gränspendlar och 
när de slutar pendla. Då är det mer komplicerade 
frågor som ofta kräver att en, och ofta flera, myn-
digheter blir inblandade. 

– Det är rätt komplext eftersom det ju är olika 
vad som händer när en livssituation ändras. Det 
kan ju vara kring föräldraledighet eller att man ska 
köpa hus och behöver huslån till exempel. Webben 
ger inte personliga svar och många gångar vill folk 
komma hit för att de har många följdfrågor efter 
att ha läst på hemsidan och det kan vara avgörande 
frågor, säger Karin Lundvall, verksamhetsansvarig 
på Øresunddirekt. 

Enligt flera av intervjupersonerna har frågorna 
ändrat sig över tid. Eftersom hemsidorna har bra 
basinformation finns det inte längre så många som 
vänder sig till Øresunddirekt med de ”enkla frågorna” 
utan det är de mer komplicerade frågorna som kom-
mer antigen via personligt besök, mail eller telefon. 

– Inriktningen på frågorna har ändrat sig. Det 
var tidigare så att det handlade om de som bodde 
i Sverige och jobbade i Danmark och då handlade 
det om frågor om skatt, a-kassa och socialförsäkring. 
Men nu är det inte lika enkelt. Det är mer kom-
plicerat. Världen har krympt. Folk jobbar på olika 
ställen och på olika sätt. Man kan väl säga att det är 
ett generationsskifte i pendlarna och deras behov av 
information. Folk är mycket bättre på att leta upp 
information själva. Så de som vänder sig hit har mer 
komplicerade frågor, säger Elisabeth Larsson. 

Olika grupper av användare
Øresunddirekt riktar sig till en bred kundgrupp. 
Övergripande är det arbetssökande, pendlare och 
företagare, men det kan även vara studenter och 
medborgare som är intresserade av att flytta eller har 
andra gränsregionala frågor. 

– Största gruppen som vi har kontakt med är 
pendlare. Livssituationen ändrar sig och då måste 
de återkomma till oss. Ofta räcker det inte att prata 
med den man kom för att prata med utan vi skickar 
dem till representanterna från de andra myndig-
heterna. Det är alltid minst en annan som blir 
inblandad. Och folk blir så glada. Det är mycket 
nöjda kunder vi har, säger Elisabeth Larsson. 

Skatteverket får frågor om skatt och avdragsregler 
både från medborgare och företag. Företagen vill till 
exempel veta vilka regler som gäller när de anställer 
medarbetare som bor på andra sidan sundet eller hur 
de etablerar sig på andra sidan. Skatteverket får inte 
ge råd, utan enbart information om reglerna.
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För Försäkringskassan handlar frågorna bland 
annat om barnbidrag, föräldraförsäkring eller sjuk-
penning. Även frågor från företagen kommer till 
Försäkringskassan till exempel om sociala avgifter 
som ju är mycket högre i Sverige än i Danmark. 

– Försäkringskassan är lite mer passiv i Øresund-
direkt. Det är mer Arbetsförmedlingen som har den 
aktiva rollen. Vi är med på mässor etc. men det är 
ju primärt AF som agerar mer utåtriktat. Vi kan 
ge information, men det rör sig ju inte om ett val 
kring socialförsäkringen. Det är ju regler som bara 
måste följas, men det är ju viktigt för den enskilda 
att få den informationen kring vilka konsekvenser 
det får om man tar ett jobb i ett annat land, säger 
Elna Fredriksson, Försäkringskassans representant i 
arbetsgruppen på Øresunddirekt. 

Frågorna som kommer till Arbetsförmedlingen 
är kring hur man hittar ett jobb i Danmark, hur 
man söker och vad man ska tänka på i anställnings-
situationen. Arbetsförmedlingen kan till exempel 
hjälpa arbetssökande med tips till CV och ansö-
kan, till krav inför anställningssamtal och att tolka 
anställningskontrakt. 

– Vi är väldigt serviceinriktade och hjälper dem 
med vart och vilka jobb de kan söka till exempel 
genom att titta på danska Arbetsmarknadsbalancen 
och svenska Arbetsförmedlingens arbetsmarknads-
prognos, säger Malin Dahl. 

Arbetsförmedlingen får även frågor från företag 
som söker information kring rekrytering, hjälp 
med att få ut jobbannonser och samarbete kring 
rekryteringsevent. 

4.2. Hur fungerar samarbetet?
Samverkan mellan de svenska myndigheterna
Alla intervjupersoner tycker att samverkan mellan 
myndigheterna fungerar väldigt bra. Och att det 
finns många fördelar i att samarbeta. Både med-
borgarna och myndigheterna sparar tid på att reda 
ut frågorna från början. 

– Att personalen finns samlad här ger enorma 
vinster för både kunden – som får rätt information 
från början – till exempel om var denne ska vara 
socialförsäkrad och betala skatt – och för de svenska 
myndigheterna som sparar tid på ”vanlig handlägg-
ning” ute på myndigheten då Danmarksperspektivet 
finns med från start här och man har kunskap om 
i vilket land ett ”ärende” ska börja, förklarar Karin 
Lundvall, verksamhetsansvarig på Øresunddirekt. 

Även om det givetvis hade varit möjligt att reda 
ut frågorna på respektive myndighet och genom 
annan form för kontakt mellan dem, så framhåller 
flera av intervjupersonerna att det absolut är en 

fördel att få svar från en representant från en annan 
myndighet genom att bara fråga kollegan. 

– Det fungerar väldigt bra med samverkan mel-
lan myndigheterna. Ofta krävs alla tre myndigheter 
för att kunna svara på en fråga och vi hänvisar till 
varandra. Det är viktigt att det är rätt kompetens 
som svarar på frågorna. Då kan man fånga upp 
innan det blir fel. De kanske kommer in för en an-
ledning, men det slutar med att de har pratat med 
oss alla, säger Liselotte Sennö, utredare på Försäk-
ringskassan och Øresunddirekt. 

För personalen på Øresunddirekt ger det även 
fler perspektiv och större förståelse för de andra 
myndigheternas regler och problemställningar. 

– Jag tycker att samverkan fungerar jättebra. 
Det är fantastiskt att vi har fått till det. Vi jobbar 
i en ”Øresunddirekt-anda” där alla lär sig lite om 
varandras frågor. Man lär sig så mycket! Jag har 
jobbat här i 17 år och det är alltid något nytt, säger 
Elisabeth Larsson. 

Utöver myndigheterna som är en del av Øresund-
direkt Sverige har Øresunddirekt har verksamheten 
ett väl fungerande samarbete med bland annat 
följande samarbetspartners: Greater Copenhagen 
and Skåne Committee, Nordiska  Ministerrådet, 
Pensionsmyndigheten, International Citizen Hub i 
Lund, Business Region Skåne, International House i 
Köpenhamn samt Sveriges ambassad i Köpenhamn.  

Samverkan mellan Øresunddirekt i Danmark  
och Sverige
Samarbetet mellan Øresunddirekt Danmark och 
Øresunddirekt Sverige fungerar också bra enligt 
intervjupersonerna, men de två organisationerna 
har olika förutsättningar. 

– På mange måder er vi meget afhængige af 
hinanden, men vi er også to forskellige størrelser. Jeg 
har en styregruppe som godkender min virksomheds-
plan og mit budget – og nogle af dem kommer med 
resultatkontrakter og specifikke krav til, hvad der 
skal laves for de penge vi får. Det betyder i praksis at 
det nogle gange kan være svært at samordne driften 
med det svenske kontor, säger Thomas Steffensen, 
sekretariatsleder Øresunddirekt Danmark. 

Øresunddirekt Danmark har tagit hand om det 
mesta angående marknadsföring, tidigare även tryckt 
material. Materialet till hemsidorna tas fram i samar-
bete och myndigheterna kvalitetsgranskar informa-
tionen som rör den aktuella myndighetens regler. 

– Vi har ett operativt samarbete med Øresund-
direkt Danmark. Vi är ju beroende av varandra. 
Vi använder webben mycket eftersom webben är 
bredare än kompetensen på plats. Där handlar det 
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även om köp av bostad, pass, gränskontroll etc., 
säger Karin Lundvall. 

Tidigare har det funnits ett formaliserad samar-
bete med danska SKAT Öresund, som blev nerlagt i 
samband med en omorganisation i SKAT. Det finns 
kvar ett samarbete med SKAT, bland annat kommer 
danska handläggare till Informationscentret ett par 
gångar under april månad för att hjälpa pendlarna 
med deklarationen. Arbetsförmedlingen på Øre-
sunddirekt har även ett väletablerat samarbete med 
Jobcenter Köpenhamn, Work in Denmark, Eures 
och Cross Border Øresund.

4.3. Vilka behov finns det av utveckling?
Mer samarbete och kontakt till andra myndigheter 
i Sverige
Flera av intervjupersonerna pekar på ett behov för 
ökat samarbete med andra aktörer. I stort sett alla 
intervjupersoner pekar på ett behov av mer samar-
bete med Migrationsverket eftersom det kommer 
ett ökande antal frågor från tredjelandsmedborgare 
kring regler för arbets- och uppehållstillstånd i re-
lation till gränspendling och det är frågor som inte 
myndigheterna på Øresunddirekt har hand om.

– Vi har en problematik kring tredjelandsmed-
borgare. Nordiska medborgare har ju rättigheter och 
EU-medborgare har den fria rörligheten för arbets-
kraft, men övriga medborgare har inte samma rättighe-
ter och det finns växande problematik kring detta. Det 
har helt klart blivit en ändring över tid, berättar Anne 
Wirén, Skatteverkets representant i arbetsgruppen.

De flesta pekar även på att det vore bra att ha 
ett djupare samarbete med Pensionsmyndigheten i 
relation till frågor om vilka regler som gäller kring 
pension. I Danmark är det stor skillnad på hur 
mycket och om en anställd får tjänstepension och 
det vore bra att kunna hjälpa gränspendlarna med 
att reda ut vad som gäller.

Tidigare har det funnits en representant från Uni-
onen på Øresunddirekt och det kommer även förslag 
på att någon från a-kassornas samorganisation skulle 
kunna finnas på Øresunddirekt en gång i veckan. 

Det finns även en som pekar på att Øresunddi-
rekt får många frågor angående id- och gränskon-
trollerna och att någon form av samarbete med 
polisen därför hade varit relevant.

Ingen av intervjupersonerna ser ett behov av att 
ha representanter från de nämnda myndigheterna 
på heltid på informationscentret, men kanske någon 
dag i veckan eller månaden och framförallt för att 
öka kontakten mellan myndigheterna så det finns 
en rak väg till en kontaktperson och en löpande 
kunskapsutväxling. 

Mer samarbete med danska myndigheter
Danska myndigheter som SKAT och Udbetaling 
Danmark, Ny i Danmark, ATP samt Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) framhävs 
även som viktiga samarbetspartners för ett utökat 
samarbete kring information och rådgivning. En 
intervjuperson föreslår att det görs en kartläggning 
av vilka myndigheter och aktörer som har hand om 
vilka av de aktuella frågorna för att kunna hitta rätt 
samarbetspartner kring de olika frågorna. 

– Vi kan ju inte svara på hur det fungerar med 
till exempel barnbidrag i Danmark, men vi kan sva-
ra på ifall personen ska ha det ifrån Danmark, säger 
Elna Fredriksson, Försäkringskassans representant i 
arbetsgruppen.

Att få en bättre kontakt med den danska sidan 
kommer fram i stort sett alla intervjuer. Initiativet 
till myndighetssamverkan i Øresunddirekt Sverige 
kom från den dåvarande svenska regeringen och 
majoriteten av pendlarna åker från Skåne till Öst-
danmark, men det är idag svenska myndigheter som 
primärt informerar om reglerna i Danmark.

– Då pendlarna från Sverige till Danmark berörs 
av de danska regelverken kan man se de svenska 
myndigheterna på Øresunddirekts kontor i Malmö 
som informatörer åt sina systerorganisationer i Dan-
mark. Øresunddirekt borde kanske därför vara ett 
mixat kontor med danska och svenska myndigheter, 
säger Claes Håkansson, Nordiska Ministerrådets 
representant i styrgruppen på Øresunddirekt.

Dessutom föreslår han att slå ihop Øresunddi-
rekt Danmark och Øresunddirekt Sverige.

– Det är en jättebra verksamhet. Man skulle 
kunna nå samordningsvinster genom att slå ihop 
de två kontoren i Malmö och Köpenhamn. Då kan 
man arbeta mer integrerat med webbredaktionen. 
Sedan ska man försöka se till att de danska myn-
digheterna har en bemanning på kontoret i Malmö 
– en från Skat, en från Köpenhamns kommun med 
socialförsäkringsfrågor och en dansk arbetsförmed-
lare. Det kanske räcker med tisdag och torsdag 
förmiddag, man kan bygga det bit för bit.

Fler digitala kontaktmöjligheter
De personliga besöken minskar på Øresunddirekt 
samtidigt som det blir fler besök på hemsidan och 
fler telefonsamtal. Flera av intervjupersonerna tar 
upp möjligheten att ha en chattfunktion av någon 
art där man kunde nå ut till fler med direkt rådgiv-
ning via hemsidan. 

Utvecklingen generellt går mot allt mer digitali-
serad service, och framförallt hos myndigheterna på 
dansk sida där man stänger fysiska kontor för sponta-
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na besök och hänvisar till nätet och bokade möten. 
– Det får jo også den effekt over tid, at der kommer 

færre og færre spørgsmål, eftersom man vænner folk til 
at finde informationen digitalt. Sådan er det jo meget 
i Danmark, hvor digitalisering spiller en rigtig vigtig 
rolle. Det tror jeg også kommer at ramme Øresund-
direkt. Det er ikke fordi der ikke er behov for deres 
ekspertise, men fordi man er bundet af tid og rum på 
et informationskontor. Så jeg tror på en chatfunktion 
eller anden form for online modul, hvor du kan få svar 
på dine specifikke spørgsmål, som falder uden for det 
generelle, säger Thomas Steffensen, sekretariatsleder på 
Øresunddirekt Danmark. 

Försäkringskassan i Sverige har också satsat myck-
et på att digitalisera verksamheten, utveckla servicen 
på nätet och stänga kontor för spontana fysiska 
besök. Även Arbetsförmedlingen stänger kontoren på 
vissa håll i landet och tar enbart emot bokade besök 
samtidigt som den digitala servicen förbättras. Till 
exempel kan arbetssökande med e-legitimation skriva 
in sig via webben och det första planeringssamtal 
kan ske via telefon eller videosamtal och även andra 
frågor kan hanteras genom Arbetsförmedlingens 
Kundtjänst som hjälper via webben eller telefon. 

Uppsökande verksamhet
En del av Øresunddirekts arbete handlar om att 
inspirera och informera brett om möjligheterna på 
andra sidan sundet och flera av intervjupersonerna 
pekar på ett behov för att vara ute mer och berätta 
om Øresunddirekts verksamhet - en utveckling som 
redan har påbörjats. 

– Jag började på Øresunddirekt i 2012 och har 
varit mycket på Informationscentret. Vi har blivit 
mer proaktiva och är ute mer som t ex att vara 
med på mässor i Danmark och Sverige, säger Jan 

Gimerstedt, arbetsförmedlare på Arbetsförmed-
lingen och Øresunddirekt. 

Øresunddirekt har just påbörjat en satsning på 
en ”Pop-Up” verksamhet där representanter från 
Øresunddirekt åker ut till myndigheter, servicekon-
tor, kommuner och HR-avdelningar på företag med 
gränspendlare eller annan tvärregional verksamhet. 
På det sättet kommer Øresunddirekt att agera mer 
”proaktivt och business to business” som verksam-
hetsansvariga Karin Lundvall formulerar det. I 
samband med satsningen kommer det tas fram nytt 
informationsmaterial om Øresunddirekt och den 
service som de kan erbjuda. 

– Tidigare har vi bara haft information om 
reglerna och möjligheterna. Men nu handlar det 
mera om oss och vad vi kan hjälpa till med, berättar 
Karin Lundvall. 

Mer service till företag
Øresunddirekt har under senare år haft ökad fokus på 
företag, bland annat med en hemsida till företagarna, 
företagspriset Øresunddirektbusiness Award samt Öre-
sundsrådgivarna och Öresundsexperterna som kan ge 
information, råd och vägledning. Företagen kontaktar 
Øresunddirekt allt oftare och det finns ett växande 
behov för hjälp med till exempel HR-frågor och det är 
en del av servicen som skulle kunna utökas. 

– Ett sätt att utveckla verksamheten tror jag skulle 
kunna vara att ge mer information till företag. Det 
skulle även kunna ha ett förebyggande syfte så att de 
som har anställda från andra sidan får hjälp innan 
något har gått fel. Det är många som söker upp oss. 
Vi skulle kunna profilera oss mer gentemot företagen 
och titta på vilka företag som skulle kunna ha behov 
av oss, föreslår Liselotte Sennö, utredare på Försäk-
ringskassan och Øresunddirekt. 

ØRESUNDDIREKT SVERIGE
Øresunddirekt Sverige är myndighetssamverkan och ett 
informationscenter i Malmö. Organisationens uppdrag är 
att sprida information, öka integrationen och arbeta för att 
lösa gränshinder. På informationscentret finns repre-
sentanter från de svenska myndigheterna Länsstyrelsen, 
Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskas-
san. Personal på de berörda myndigheterna turas om att 
arbeta på informationscentret där de via telefon, mail eller 
personlig kontakt hjälper arbetssökande, pendlare och 
företag med gränsregionala frågor. Øresunddirekt Sverige 
finansieras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Skatteverket, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och 
Nordiska Ministerrådet.

ØRESUNDDIREKT DANMARK
Danska Øresunddirekt är en webbredaktion med 
kontor i Köpenhamn i samma lokaler som The Greater 
Copenhagen & Skåne Committee. Organisationen skö-
ter Øresunddirekts hemsidor där det finns information 
om regler kring att studera, arbeta och bosätta sig på 
andra sidan sundet. Det finns även en sida för företag, 
Øresunddirektbusiness, med information för företagen 
angående att rekrytera, anställa och bedriva verksam-
het på andra sidan Öresund. Øresunddirekt Danmark 
finansieras av Region Hovedstaden, Erhvervs- og 
vækstministeriet, SKAT, Nordisk Ministerråd och 
Region Skåne.
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Detta avsnittet presenterar svaren på tre 
enkätstudier som har genomförts i samband 
med analysen. De tre enkätstudierna har 
genomförts bland respektive arbetssökande 
i Helsingør och Helsingborg (62 intervjuer), 
pendlare (30 intervjuer) och med arbetsgiva-
re i och runt Helsingør och Helsingborg (21 
intervjuer). Antalet intervjuer är begränsade 
och det gör att den statistiska osäkerheten är 
relativt hög. Resultaten av enkäten ska därför 
tolkas med viss försiktighet och i texten anges 
av samma orsak konfidensintervall.

5.1. Kännedom om Øresunddirekt
Låg kännedom om Øresunddirekt hos arbets-
sökande 
De arbetssökande har låg kännedom om Øresund-
direkt. 80 procent av de arbetssökande förknippar 
ingenting med Øresunddirekts logo, när de blir 
presenterade för en bild på logon. De resterande 20 
procent svarar, att de förknippar Danmark, infra-
struktur som tåg och färja, pendling, samarbete över 
Sundet och Öresundsregionen med logon. Bara en av 
de 62 respondenterna svarar att hen känner till det. 

På frågan om vad Øresunddirekt är svarar 11 
procent (konfidensintervall: 3,4 till 19,2 procent) av 
de arbetssökande att det är infotjänst/servicekontor, 
medan 53 procent (konfidensintervall: 40,8 till 65,6 
procent) svarar att de inte vet. De resterande 35 
procent (konfidensintervall: 23,6 till 47,4 procent) 
svarar Helsingør-Helsingborg (13 procent), infra-
struktur (färja, tåg) 11 procent och några enstaka 
nämner jobb, skatt, marknadsföring av Öresund 
eller att de har hört om Øresunddirekt. 

80 % av de arbetssökande förknippar ingenting med Øre-
sunddirekts logo.

En tredjedel av arbetsgivarna känner till Øre-
sunddirekt
En tredjedel av de intervjuade företagen känner 
till Øresunddirekt. Det finns inget direkt samband 
mellan att ha medarbetare boende på andra sidan 
Öresund och kännedom om Øresunddirekt. Av de 
åtta företag som har medarbetare boende på andra 
sidan Sundet känner bara tre företag till Øresunddi-

1

Jobba i 
Danmark
Øresunddirekt visar vägen till den danska arbetsmarknaden

5. Kännedom om Øresunddirekt 
och jobbmarknaden på andra 
sidan Öresund
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METOD 

Totalt har det genomförts 62 intervjuer med arbets-
sökande (32 i Danmark och 30 i Sverige), 30 intervju-
er med pendlare och 21 intervjuer med arbetsgivare 
(11 danska och 10 svenska).1

Öppna svar är kategoriserade av Øresundsinstituttet.

Data har samlats in på följande sätt
Urvalen har varit baserade på slumpmässiga urval 
när det gäller arbetssökande och pendlare, i syfte 
att statistiskt säkerställa validiteten.
Gällande företagen har det varit mer urval, se 
nedan.
 
Arbetssökande
Ett slumpmässigt urval bland de 3 250 arbetssö-
kande som besökte jobbmässan i Helsingborg och 
Helsingør den 1 mars 2017. Medarbetare från Hel-
singborg Stad och Helsingør kommun gick runt på 
mässan och frågade besökare slumpvis på mässan. 
Besökarna fick svara på frågorna på Ipads på plats.
 
Pendlare
Pendlarna blev slumpmässigt valda på två sätt. Dels 
på Scandlinesfärjan tidigt på morgonen och dels 
via utskick till personer som har stått uppsatta på 
en parkering. Från utskicken kom dock endast ett 
svar. Pendlarna på Scandlinesfärjan fick svara på 
enkäterna på Ipads.

Arbetsgivare
På svensk sida är det både företag från jobbmässan 
i Helsingborg 1 mars 2017 och upphandlade företag 
från olika branscher som har fått svara på enkäten 
digitalt. 

På dansk sida har företagen blivit uppringda och en 
medarbetare har sedan lagt in svaren i systemet. 
De företag som valts ut är ett slumpmässigt urval 
som Team Erhverv i Helsingør kommun tidigare var 
varit i kontakt med. Företagen representerar olika 
branscher från olika ställen i Helsingør kommun 
och är av olika storlek. Där finns svar från tre 
industriföretag – Accoate, Aroplastic, Retnemt, från 
byggföretaget Vidabyg, från detaljhandelsföretagen 

Helsingør Vinhandel, Jørgensen og Co (kläder och 
skor), från maritimeföretaget Marco Marine samt 
från serviceföretagen Renell (städd), Konventum 
(konferens), Madam Sprunck (restaurant och 
hotell) och Helsingør Turistfart (bussföretag).

Statistisk osäkerhet och eventuell bias i materi-
alen
På grund av det begränsade antalet intervjuer är 
den statistiska osäkerheten relativt hög och resul-
taten av enkäten ska tolkas med viss försiktighet. 
I genomgången av resultaten visas konfiden-
sintervallen vid 95 procent sannolikhet. Om det 
står två av tre pendlare (konfidensintervall 50 till 
80 procent) har varit i kontakt med Øresunddirekt 
menas att med 95 procents säkerhet har mellan 
50 och 80 procent av pendlarna varit i kontakt med 
Øresunddirekt. 

Det kan inte uteslutas att det sätt data om arbets-
sökande och arbetsgivare har samlats in på kan ge 
en viss bias i resultaten. Båda urvalen har gjorts 
slumpmässigt, men inom en speciell grupp av 
arbetssökande och arbetsgivare. De arbetssökan-
de har valts ut bland de som besökte jobbmässan 
i Helsingborg och Helsingør den 1 mars 2017 och 
om de inte är ett slumpmässigt urval bland alla 
arbetssökande i Helsingør och Helsingborg kan 
det ge en viss bias. De jobbsökande på jobbmäs-
san var dock i många fall påbjudna från Arbets-
förmedlingen och Jobcentret att gå dit och största 
delen kom till mässan för att de var intresserade 
av att jobba på den egna sidan Öresund, medan 
en mindre del var intresserade av att jobba på 
andra sidan. Det talar för att det inte är en bias i 
materialen.

På samma sätt har företag valts ut slumpmässigt 
bland företag som Helsingør kommun tidigare har 
varit i kontakt med och bland upphandlade företag 
i Helsingborg och bland företagen som deltog i 
jobbmässan i Helsingborg 1 mars 2017. Om dessa 
tre grupper av företag inte är ett representativt 
urval av alla företag i de två kommunerna kan det 
ge en bias i resultaten av enkäten.

1 I det inkomna materialet har en dansk intervju bland de arbets
sökande sorteras bort, då respondenten har svarat att hen har jobb.
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rekt. De sju företag som känner till Øresunddirekt 
vet också vad man kan få information om hos Øre-
sunddirekt och svarar i stort sett bekräftande på alla 
frågorna om man kan få information om pension, 
skatt, försäkring, a-kassa, fackförbund, föräldrapen-
ning, arbetsvillkor, deklaration och sjukfrånvaro. 
Motsvarande vet de företag som inte har känne-
dom om Øresunddirekt inte heller vad man kan få 
information om.

Två av tre pendlare har använt Øresunddirekt 
och fått den hjälp de behövde
Två av tre pendlare (konfidensintervall 50 till 80 
procent) har varit i kontakt med Øresunddirekt, 
mer än hälften via hemsidan, men en del också via 
telefon. Endast två av de intervjuade pendlarna har 
varit i personlig kontakt med Øresunddirekt på 
informationskontoret i Malmö. 

HAR DU VARIT I KONTAKT MED ØRESUND-
DIREKT?

 Antal Procent Konfidens
intervall

Ja, personlig kon-
takt på informa-
tionscentret i Malmö

2 6,7 % 0 till 15,6

Ja, via telefon 7 23 % 7,9 till 38,1

Ja, via hemsidan 13 43 % 25,3 till 60,7

Nej 10 33 % 16,2 till 49,8

Totalt 30 107 %

De pendlare som har varit i kontakt med Øresund-
direkt fick helt eller delvist den hjälp de behövde, 
vilket är ett bra betyg. Ingen svarar att de inte fick 
den hjälp de behövde. 65 procent (konfidensinter-
vall 44,1 procent till 85,9 procent) svarar att de fick 
all hjälp de behövde och 35 procent (konfidensin-
tervall 14,1 till 55,9 procent) svarar att de delvis fick 
den hjälp de behövde. Bland de pendlare som inte 
har varit i kontakt med Øresunddirekt svarar hälf-
ten att de inte har fått den hjälp de behövde, men 
samtidigt svarar fyra av de fem att det inte finns 
några frågor som de skulle behöva hjälp med idag. 
Den mest sannolika tolkningen av dessa svar är, att 
de har svarat att de inte har fått hjälp eftersom de 
inte har varit i kontakt med Øresunddirekt, men att 

de inte heller har haft eller har behovet av kontakt 
med Øresunddirekt. 

På frågan om det finns några frågor som pendlar-
na skulle behöva hjälp med idag svarar 53 procent ja 
(konfidensintervall 35,4 till 71,2 procent). Men på 
frågan vad de skulle behöva hjälp med, är det dock 
bara 17 procent motsvarande 5 pendlare som har 
svarat (konfidensintervall 3,4 till 30,0 procent). De 
tre av de fem önskar hjälp med skatt (2 responden-
ter), och regler (1 respondent) och två önskar fler 
p-platser till pendlare vid färjeläget antingen gratis 
eller till ett rimligt pris. 

”Saknar gratis pendlar p-platser vid Scandlines som 
var förr !!!! Dom som är kvar är väldigt lite platser 
eller gör det möjligt att hyra en pendlarplats vid 
Scandlines... !?”

En pendlare, som har pendlat redan innan 
Øresunddirekt blev etablerat, ser hur Øresunddirekt 
fyller en viktig funktion för pendlare: ”Som mångår-
ig pendlare fick man finna svaren själv, därför är det 
jättebra att det nu finns Öresund Direkt”.

5.2. Hur hittas information

De arbetssökande önskar mer information 
om vilka lediga jobb som finns på andra sidan 
Öresund
De arbetssökande har också fått frågan vad de 
önskar mer information om. Frågan har ställts på 
samma sätt i Danmark och Sverige, men de svenska 
respondenter har haft möjlighet att välja flera svar-
skategorier. I Danmark har de arbetssökande enbart 
haft möjlighet att kryssa i en svarkategori, vilket 
har fått många respondenter till att istället skriva 
en kommentar  under annat. På grund de olika 
svarmöjligheterna är de danska och svenska svaren 
därför inte jämförbara. 

Att få mer information om vilka lediga jobb som 
finns på andra sidan Öresund är den fråga som flest 
vill ha mer information om, både bland de svenska 
och de danska arbetssökande. 80 procent av de 
svenska och 63 procent av de danska arbetssökan-
de vill ha mer information om vilka lediga jobb 
som finns på andra sidan Öresund. Nästan fyra 
av tio (37,5 procent) av de danska arbetssökande 
svarar att de önskar mer information om allt och 
om man summerar med antalet som svarar att de 
vill ha mer information om vilka lediga jobb som 
finns på andra sidan Öresund blir det 62,5 procent 
(konfidensintervall 45,7 till 79,3 procent) av de 
danska arbetssökande). Bland de svenska arbets-
sökande önskar 60 procent (konfidensintervall 42,5 

Om enkätsvaren

En respondent har både svarat att hen inte har varit i kon-
takt med Øresunddirekt och att hen har varit i kontakt via 
hemsidan. Enkätsvaret är i detta tillfället ändrad till att hen 
har varit i kontakt med Øresunddirekt.
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till 77,5 procent) mer information om skatt, 40 
procent mer information om pension, 33 procent 
om försäkring, a-kassa och fackförbund, 27 procent 
om arbetsvillkor och olikheter i anställningsavtal/
uppsägningsformer, 23 procent om deklaration och 
sjukfrånvaro. Pension, försäkring, skatt och olikhe-
ter i anställningsavtal/uppsägningsformer återfinns 
också i de danska svaren, men här svarar merparten 
att de önskar mer information om allt. 

Det finns ett klart mönster i informationsbehovet. 
Den information som de arbetssökande ska använda 
först (information om vilka lediga jobb som finns), 
efterfrågas av flest och den information som ligger 
längst bort i tiden och är beroende av att man får ett 
jobb på andra sidan Öresund (till exempel informa-
tion om deklaration) efterfrågas av minst antal. 

Många arbetssökande önskar mer information 
om likheter och skillnader i arbetsvillkoren
55 procent (konfidensintervall 42,4 till 67,2 
procent) av de arbetssökande svarar att de vet helt 
eller delvis vad det är för likheter och skillnader i 
arbetsvillkoren mellan Danmark och Sverige. Det 
finns en svag tendens i materialet till att de svenska 
arbetssökandena har bättre kännedom om skillna-
der och likheter i arbetsvillkoren mellan Danmark 
och Sverige än de danska arbetssökande, men denna 
tendens är dock inte statistisk säkerställd på grund 
av att antalet respondenter är lågt. 

Nära 60 procent av de arbetssökande (konfi-
densintervall 45,8 till 70,4 procent) önskar mer 
information om likheter och skillnader i arbetsvill-

koren mellan de två länderna. 

Okunskap bland de arbetssökande om vart de 
ska vända sig för att få information om arbets-
villkoren på andra sidan Öresund
Enbart var fjärde av de arbetssökande vet vart de ska 
vända sig för att få information om arbetsvillkoren på 
andra sidan Öresund (26 procent – konfidensintervall 
14,9 till 36,7 procent). Fler svenska (33 procent) än 
danska (19 procent) vet vart de ska vända sig för att 
få information. När de arbetssökande får en rad svars-
möjligheter är det fler som kryssar i något av alterna-
tiven än de som svarat att de vet vart de ska vända sig. 
Men hälften av de danska arbetssökande vet fortfaran-
de ej vart de skal vända sig för att få mer information 
om arbetsvillkoren i Sverige. 19 procent (konfiden-
sintervall 5,4 till 32,6 procent) svarar jobcentret Hel-
singør och 16 procent (konfidensintervall 3,3 till 28,7 
procent) Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen är 
det ställe som tre av fyra svenska arbetslösa vill vända 
sig till för att få mer information om arbetsvillkoren 
i Danmark (77 procent – konfidensintervall 61,9 till 
92,1 procent), medan 20 procent vill vända sig till 
Skatteverket och lika många till Jobbtorget Helsing-
borg (konfidensintervall 5,7 till 34,3 procent). Endast 
6–7 procent av de arbetssökande i båda länderna, 
motsvarande två arbetssökande i varje land, vill vända 
sig till Øresunddirekt för att få mer information om 
arbetsvillkoren i det andra landet. 

Hälften av de arbetssökande föredrar att få in-
formation om jobbmöjligheter och regler på andra 
sidan Öresund via internet (53 procent – konfiden-

VAD SKULLE DU VILJA HA INFORMATION OM? 
– SVENSKA ARBETSSÖKANDE (ANTAL SVAR=30)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Annat:

Deklaration

Sjukfrånvaro

Olikheter i anställningsavtal…

Arbetsvillkor

Försäkring

A-kassa

Fackförbund

Pension

Skatt

Vilka lediga jobb finns på andra sidan Öresund



34 EN ANALYS FRÅN ØRESUNDSINSTITUTTET PÅ UPPDRAG AV HELSINGBORGS STAD • 19 maj 2017

ØRESUNDDIREKT I HH

sintervall 40,8 till 65,6 procent), 42 procent (konfi-
densintervall 29,6 till 54,2 procent) via ett besök på 
ett fysiskt informationskontor och endast 5 procent 
(konfidensintervall 0 till 10,1 procent) via telefon.

Låg kännedom bland danskar om hur de söker 
jobb i Sverige
Bara 9 procent (konfidensintervall 0,7 till 19,5 
procent) av de danska arbetssökande vet hur de 
söker jobb på andra sidan Öresund och 78 procent 
(konfidensintervall 63,8 till 92,4 procent) svarar att 
de inte vet hur de söker jobb på andra sidan Öre-
sund. Bland de svenska arbetssökande är kännedo-
men om hur de söker jobb i Danmark stor och mer 
än hälften, 57 procent (konfidensintervall 39,0 till 
74,4 procent), svarar att de vet hur. 

De arbetssökande som har svarat att de vet hur 
de söker jobb, har också fått frågan om hur de hittar 
lediga jobb på andra sidan Öresund. Bara ett fåtal 
har svarat och det är internet, jobbmässor, familj, 
kontakt med företag och Arbetsförmedlingen som 
dyker upp som svar. 

Varannan pendlare har hittat jobbet via kontaktnät
Hälften av pendlarna svarar att de har hittat deras 
nuvarande jobb via kontaktnät (konfidensintervall 
32,1 till 67,9 procent). Därefter är annonser i tid-
ningar, nyhetsbrev eller på hemsidor och jobbpor-
taler på internet de vanligaste sätten att hitta jobb i 
grannlandet på med 17 procent (konfidensintervall 
3,4 till 30,0 procent). 

Drygt hälften av pendlarna föredrar att få infor-
mation om jobbmöjligheter och regler på andra sidan 
Öresund via internet (47 procent – konfidensintervall 
34,3 till 59,1 procent), 27 procent (konfidensinter-
vall 15,7 till 37,7 procent) via ett besök på ett fysiskt 
informationskontor och lika många via telefon.

Att pendla över Öresund är inte krångligt rent 
praktiskt enligt pendlarna i enkäten, men det 
tar längre tid än om du jobbar och bor i ett och 
samma land
På frågan om hur pendlarna upplever det praktiska 
kring att bo i ett land och jobba i ett annat svarar 
43 procent (konfidensintervall 25,3 till 60,7 pro-
cent) att det praktiska kräver mer tid, men att det är 
ganska enkelt och ytterligare 33 procent (konfiden-
sintervall 16,2 till 49,8 procent) att det är enkelt. 
Var fjärde pendlare (23 procent – konfidensintervall 

7,9 till 38,1 procent) svarar, att det var krångligt i 
början. Endast fyra pendlare (13 procent – konfi-
densintervall 1,0 till 25,0 procent) tycker att vissa 
saker är krångliga och endast en pendlare svarar att 
det generellt är krångligt. 

Merparten av pendlarna hade redan i början 
av deras pendlartid en viss idé om vart de skulle 
vända sig för att få svar på sina frågor. 23 procent 
(konfidensintervall 8,2 till 38,4 procent) svarar att 
de visste vart de skulle vända sig och 60 procent 
(konfidensintervall 42,5 till 77,5 procent) att de 
delvis visste det. 17 procent (konfidensintervall 3,4 
til 30,0 procent) motsvarande 5 av de 30 pendlare 
som har svarat i enkäten visste inte vart de skulle 
vända sig för att få svar på frågor i början. 

HUR DET PRAKTISKA KRING ATT BO I ETT 
LAND OCH JOBBA I ETT ANNAT UPPLEVS

Øresunddirekt och Skatteverket är dit pendlare 
vänder sig för att få svar på frågor
30 procent av pendlarna vänder sig till Øresunddi-
rekt och Skatteverket för att få svar på frågor om att 
bo i ett land och jobba i det andra (konfidensintervall 
11,1 till 42,9 procent). Jobbtorget inom Arbets-
marknadsförvaltningen i Helsingborg är nästen lika 
populärt med 23 procent (konfidensintervall 7,9 till 
38,1 procent) och därefter Arbetsförmedlingen med 
17 procent (konfidensintervall 3,6 till 30,4 procent).
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VART VÄNDER DU DIG FÖR ATT FÅ SVAR 
PÅ DINA FRÅGOR GÄLLANDE ATT BO I ETT 
LAND OCH ARBETA I ETT ANNAT?

Flest arbetsgivare vill hänvisa anställda till Øre-
sunddirekt om de saknar information
Åtta av de 21 arbetsgivarna vet helt eller delvis (fem 
helt och tre delvis) vart de ska hänvisa de anställda 
för att få rätt information gällande skillnaderna mel-
lan länderna när det kommer till frågor relaterade 
till a-kassa, försäkringar, skatt, pension, sjukdom, 
föräldraledighet, vård av sjukt barn, deklaration etc. 

Av de åtta arbetsgivare som anger att de helt eller 
delvis vet vart de ska hänvisa deras anställda vill sex 
hänvisa dem till Øresunddirekt, fyra till respektive 
Försäkringskassan och Skatteverket/Skat, och en 
vill hänvisa till respektive Arbetsförmedlingen och 
Pensionsmyndigheten och en svarar annat utan att 
kommentera vad. Ingen vill hänvisa till Jobcenteret 
i Helsingør, Jobbtorget inom Arbetsmarknadsför-
valtningen i Helsingborg, Hallå Norden, Work in 
Denmark, EURES-rådgivare eller intern hjälp i 
företaget (HR).

5.3 Kännedom om jobbmöjligheter på andra 
sidan Öresund
De svenska arbetssökande är mer positiva än de 
danska till att söka jobb på andra sidan Öresund
Hälften av de svenska arbetssökande kan tänka sig 
att ta ett arbete i Danmark (konfidensintervall 40,6 
till 65,4 procent), medan endast var fjärde dansk 
kan tänka sig att ta ett arbete i Sverige (konfidensin-
tervall 15,1 till 36,9 procent).

KAN DU TÄNKA DIG ATT TA ETT  
ARBETE I DANMARK ALT. SVERIGE? 

Både i Danmark och Sverige är en bra lön den 
främsta orsaken till att de arbetssökande väljer att 
söka jobb på andra sidan Öresund (28 procent – 
konfidensintervall 16,8 till 39,2 procent). Drygt en 
av tio skulle kunna söka jobb på andra sidan om 
det var det rätta jobbet och lika många om de fick 
lättillgänglig information om hur det är att arbeta 
på andra sidan Öresund.

VAD SKULLE KUNNA FÅ DIG ATT SÖKA 
ARBETE I DANMARK/SVERIGE? 

Bra lön 28 %

Lättillgänglig information om hur det är att 
arbeta på andra sidan Öresund
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Lättillgänglig information om hur det 
påverkar min ekonomi att arbeta på andra 
sidan Öresund

5 %

Annat 4 %

Om enkätsvaren
En dansk arbetsgivare har svarat att hen inte vet vart 
hen ska hänvisa de anställda för att få rätt informa-
tion gällande skillnaderna mellan länderna, men sva-
rar på den följande frågan att hen rekommenderar de 
anställda att vända sig till Øresunddirekt. Enkätsvaret 
är i detta tillfället ändrat till att ett bekräftande svar 
på frågan om respondenten vet vart hen ska hänvisa 
de anställda för att få rätt information gällande skill-
naderna mellan länderna.
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De arbetssökande som inte kan tänka sig ta ett 
arbete i Danmark eller Sverige har fått en fråga om 
varför. Hälften ger svar som Øresunddirekt eller 
andra organisationer/myndigheter har möjlighet att 
påverka – för lite kännedom, svårt att förstå språket, 
att det känns osäkert på grund av olika regler eller 
att arbetsplatskulturen är annorlunda. Det sista 
kan inte ändras, men det är möjligt att informera 
om skillnaderna. Den andra hälften anger orsaker 
som inte kan ändras genom information etc. – till 
exempel lönenivå. 

VARFÖR KAN DU INTE TÄNKA DIG TA ETT 
ARBETE I DANMARK/SVERIGE 

Många pendlare har pendlat under kort tid och 
många under lång tid
Pendlarna delar sig i två grupper – en grupp som 
har pendlat under kort tid och en som pendlat 
länge. Sex av tio (konfidensintervall 42,5 till 77,5) 
av pendlarna har pendlat till andra sidan Öresund 
mindre än tre år, varav 37 procent har pendlat min-
dre än ett år. Samtidigt har drygt en tredjedel (30 
procent – konfidensintervall 13,6 till 46,4 procent) 
pendlat mer än fem år. Resultaten stämmer överens 
med en studie gjord av Region Skåne för en del 
år sedan som visade att öresundspendlarna i snitt 
pendlar ett par år.

Flest pendlare jobbar som administrativ personal 
(23 procent – konfidensintervall 7,9 till 38,1 pro-
cent) och 17 procent som sjukvårds- och serviceper-

sonal (konfidensintervall 3,6 til 30,4 procent). De 
övriga jobbar med ekonomi (13 procent), transport/
logistik (10 procent), 7 procent motsvarande två 
pendlare jobbar som lagerpersonal, med försäljning, 
med marknadsföring, 3 procent motsvarande 1 
pendlare jobbar inom respektive turism, infor-
mation & kommunikation, med pedagogik och 
på Lunds Universitet i Lund. Ingen jobbar inom 
industrin, med IT/teknik, telefonsupport eller i 
byggföretag. 

Merparten av arbetsgivare rekryterar inte aktivt 
på andra sidan Öresund
De danska företag som har svarat på enkäten är alla små 
och mellanstora företag med färre än 200 anställda. På 
den svenska sidan finns enstaka stora företag varav ett 
företag med fler än 1 000 anställda. Sju av elva danska 
företag har anställda som bor på andra sidan Öresund, 
medan endast ett av de tio svenska företagen har 
anställda boende på danska sidan. Den bilden stämmer 
bra överens med det faktum att mer än 90 procent av 
gränspendlarna över Öresund bor i Sverige. 

Fem av de totalt åtta företagen med anställda bo-
ende på andra sidan Öresund har 1–2 gränspendlare 
anställda, två företag har 3–5 gränspendlare anställda 
och det svenska företag med mer än 1 000 anställda 
har mer än 10 gränspendlare anställda. 

De företag som rekryterar medarbetare söker 
främst servicepersonal (60 procent), därnäst IT/tek-
nik-personal (40 procent), administrativ personal (30 
procent) och lagerpersonal (30 procent). Merparten 
av företagen (86 procent – konfidensintervall 70,7 till 
100 procent) söker inte aktivt efter arbetstagare som 
bor på andra sidan Öresund när de rekryterar nya 
medarbetare. 29 procent för att de inte haft beho-
vet (konfidensintervall 9,3 till 47,9 procent), vilket 
indikerar att de kan få tillräckligt med arbetskraft 
inomlands eller att de arbetssökande söker själva. 14 
procent svarar att där inte finns någon orsak till att de 
inte söker aktivt på andra sidan (konfidensintervall 0 
till 29,3 procent) och lika många att de har behov av 
personal som kan vara snabbt på plats eller som kan 
jobba skifttider och då går det inte att bo på andra 
sidan Öresund – pendlingstiden är för lång eller mö-
testiden för tidig om du bor på andra sidan Sundet. 

De arbetsgivare som aktivt söker medarbetare på 
andra siden Öresund har frågats hur de upplever att 
det är att hitta personal på andra sidan sundet. Två 
svar har inkommit. Ett danskt företag svarar att det 
är lätt, företagsrepresentanten använder eget nätverk 
i Sverige och bor själv i Sverige och ett svensk före-
tag svarar att det ibland är svårt.

• Vet för lite om vad 
det innebär att 
arbeta på andra 
sidan Öresund.

• Svårt att förstå 
språket.

• Arbetsplatskultu-
ren är annorlunda.

• Det känns osäkert 
att arbeta på andra 
sidan Öresund på 
grund av olika reg-
ler för socialför-
säkring, a-kassa, 
pension etc.

• Lönenivån är för 
låg på andra sidan 
Öresund.

• Pendlingskostna-
derna är för höga.

• Pendlingstiden är 
för lång.

• Arbetstiden är 
för lång på andra 
sidan Öresund.

• Det finns inte så 
många jobbmöj-
ligheter på andra 
sidan sundet på 
grund av min 
utbildning/erfa-
renhet.
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Råd till framtida pendlare
Pendlarna har tillfrågats om de har några råd till 
kommande pendlare. Endast fem har gett ett 
råd till framtida pendlare och tre av dessa hand-
lar om den långa pendlingstiden, som man bör 
vara medveten om och lika väl kan använda bäst 
möjligt. Ett annat råd är att vare ute i god tid med 

pappersarbetet – här tänks väl deklaration och 
andra hänvändelser till det offentliga systemet i 
samband med föräldraledighet, arbetslöshet osv. 
Ett sista råd är till danskar som funderar på att 
flytta till Sverige. De får rådet att kolla upp info 
med för- och nackdelar med att bo i Sverige och 
jobba i Danmark och att lära sig svenska!
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