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Förord
Denna rapport är resultatet av ett forskningsprojekt som Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH), Institutionen för Samhällsplanering och Miljö, genomfört 
under åren 2012-2013. Uppdragsgivare har varit Region Skåne.

Syftet har varit att med utgångspunkt i en vetenskaplig referensram, ekono-
miska och andra utvecklingsdata samt intervjuer med ett stort antal verksam-
ma i Öresundsregionen diskutera möjligheter att stärka pågående och framtida 
utbyten och samarbeten över Öresund. 

Den förbättrade tillgänglighet som Öresundsbron inneburit skapar poten-
tialer för utökat samarbete, men dessa möjligheter realiseras inte med automa-
tik. En ökad tillgänglighet leder också till att olikheter och tidigare outforskade 
konfliktytor blir uppenbara på ett nytt sätt. Vår ambition har varit att studera 
olika möjligheter att med hjälp av formella eller informella insatser realisera 
utvecklingspotentialer i samspelet mellan Själland och Skåne. 

Vår bedömning är dels att samarbetet över Öresund varit framgångsrikt, 
utifrån de givna förutsättningarna, dels att det finns goda möjligheter att ut-
veckla samarbetet vidare. Den enskilt viktigaste lärdomen av vår studie är sam-
tidigt att det är angeläget att anpassa samarbetsformer och mål till det aktuella 
samarbetsområdet. Liksom att vara medveten om att det tar tid att nå mer am-
bitiösa samarbetsmål.

Det finns en tendens att överbetona samarbetspotentialen och ställa upp för 
ambitiösa mål i olika projekt och aktiviteter som vi studerat. Därtill gör man 
ibland misstaget att inte nog betona värdet av samverkan mellan offentliga och 
privata aktörer. En väsentlig potential ligger också i att se de möjligheter till 
samverkan som ligger i marknader med flera aktörer som verkar i konkurrens. 
Därtill är det en väsentlig insikt att inse att olikheter mellan Sverige och Dan-
mark ofta ger upphov till samarbete och utbyte.

Vi har haft ett mycket gott samarbete och utbyte med vår uppdragsgivare 
Region Skåne och med en rad andra aktörer i Öresundsregionen. Vi tackar sär-
skilt all intervjuade som bidragit med sin tid och delat med sig av värdefulla 
erfarenheter om Öresundsregionen. Det är vår förhoppning att vår rapport ska 
ge nya insikter och vara grunden till fortsatt utveckling av Öresundsregionen. 
Det är en av Sveriges och Nordens mest spännande tillväxtarenor.

Malin Hansen och Maia Rostvik vid KTH har svarat för insamling av materi-
al och genomfört intervjustudien i forskningsrapporten. Johannes Remmo har 
sammanställt en underlagsrapport i projektet. Undertecknade har svarat för 
rapportens slutliga utformning.
 
Stockholm i december 2013
 
Göran Cars    Björn Hasselgren
Professor    Research Fellow
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Sammanfattning
Denna rapport visar på flera av de framsteg som gjorts i Öresundssamarbetet 
sedan Öresundsbron byggdes. Utbytet och samarbetet i Öresundsregionen har 
ökat drastiskt. Den långväga, huvudsakligen passerande, trafiken har letts in i 
ett nytt stråk och ökat i omfattning. Öresundsbron är i sig ett lyckat projekt - 
tekniskt och finansiellt - med en stabil ekonomisk situation, som på sikt även 
kommer att kunna generera ett finansiellt överskott. Öresundssamarbetet har 
således i allt väsentligt positiva förtecken.

Samtidigt finns det en utbredd uppfattning i Öresundsregionen att man 
borde ha kommit längre i samarbetet. Vi uppfattar det som en utbredd frus-
tration över läget i och utvecklingen av samarbetet i Öresundsregionen. Man 
undrar över om man gjort fel, kunnat tänka och göra på andra sätt och hur man 
ska gå vidare framöver. Här ligger fokus i den analys av Öresundssamarbetet 
som Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) genomfört i detta projekt för Region 
Skåne. 

Vi menar att den frustration och otålighet som finns hos många aktörer i 
Öresundsregionen förklaras av att de ibland väl högt ställda förväntningarna. 
Men också av den potential till ytterligare samarbeten som man ser, men som 
inte förverkligas. Öresundskomiteens regionala utvecklingsstrategi ÖRUS, 
som i många avseenden varit vägledande också för Region Skåne, innehåller 
många bra delar. Vår uppfattning är dock att den också kan riskera att bidra 
till frustrationen genom att vara ambitiös i kombination med relativt snäva tid-
sperspektiv. 

En av de mer väsentliga lärdomarna från projektet är att det fortsatta ut-
vecklingsarbetet bör utformas utifrån och omges av visioner som tydligt tar sin 
utgångspunkt i rådande institutionella förhållanden (sedvänjor, kultur, lagar 
och regler, organisationsformer) och vägs av mot vilka samarbetsformer som 
är lämpliga och realistiska i olika situationer. Situationsanpassat samarbete är 
den väg framåt som vi föreslår. 

Det är i allmänhet kontraproduktivt att ställa för höga krav och förvänt-
ningar på samarbeten där det saknas en realistisk bas och en förankring och 
ägarskap hos berörda aktörer att samverka. Det är också viktigt att komma 
ihåg att samarbeten och samverkan, eller i de mest utvecklade situationerna 
(till och med) integration, kan ha olika form. Från en lösligare samexistens till 
situationer där olikheter jämnats ut eller har så obetydlig omfattning att de inte 
har någon hämmande betydelse i samarbetet. 

Därtill är det viktigt att erinra sig att konkurrens är en av de mer utveck-
lade formerna för samverkan, kanske till och med det yttersta tecknet på att en 
integration har kommit till stånd. Arbetsdelning och specialisering är ett vik-
tigt inslag i en region som Öresund, som kanske främst kommer till stånd i en 
verkligt konkurrensutsatt marknadsmodell. 
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Här kommer frågan om att olikheter driver integration och samarbeten, 
mer än likheter, in som ett intressant inslag i en förståelse för den dynamiska 
process som Öresundssamarbetet utgör. I situationer när växelkurser, skatter 
m.m. avviker mellan Sverige och Danmark förefaller således samarbetet och 
utbyte över Öresund öka. För att tendera att avta när olikheterna minskar.

De tre olika samarbetsområden som KTH studerat mer i detalj (utbildning 
och forskning, näringslivssamverkan och kultur) visar på samarbeten huvud-
sakligen i formen av lösligare strukturer Långt gångna integrationsexempel 
finns det relativt få exempel på, något som kan påverkas genom en mer konkret 
samarbetsstrategi. Men som också tyder på att informell samverkan är en bra 
samarbetsmodell som parterna ofta föredrar.

Vi rekommenderar ett antal konkreta åtgärder som Region Skåne, i samar-
bete med andra aktörer i Öresundsregionen, bör kunna genomföra för att ut-
veckla samarbetet.

• Kort sikt – effektivitet här och nu 

I detta tidsperspektiv verkar man i allt väsentligt inom ramen för givna om-
världsbetingelser när det gäller språk, kultur och lagstiftning m.m. Det som 
bör vara fokus i detta tidsperspektiv är främst att använda befintliga resurser 
på bästa sätt. En lång rad samarbeten kan tänkas inom ramen för dessa ut-
gångspunkter både inom offentlig och privat sektor för att utnyttja hittills 
outnyttjade samarbetsmöjligheter. Det kan gälla en förbättrad planering och 
utnyttjande av hälso- och sjukvård, kulturinstitutioner, utbildningssystem, 
forskningsmiljöer och transportinfrastruktur men det kan också vara att för-
bättra information till näringslivets aktörer om samarbetsmöjligheter i närtid, 
t.ex. genom att bidra till att skapa mötesplatser och nätverk. 

En kartläggning av möjliga samarbetsområden inom de områden som är 
påverkbara i det kortare tidsperspektivet och som vi pekat på ovan, är en nästa 
åtgärd som vi rekommenderar. Sätt samman en projektgrupp som får till up-
pgift att konkret ta fram förslag till samverkan mellan t.ex. Köpenhamns kom-
mun och Malmö Stad/Region Skåne. Bolagsform för samarbete har visat sig 
fungera i andra sammanhang och kan vara värt att pröva för fler områden.

• Medellång sikt – skapa bra förutsättningar

På den här nivån gäller det att påverka både de formella strukturerna när det 
gäller lagstiftning och formella regelverk för skatt, socialförsäkringar, pen-
sioner m.m. Dessa områden har studerats ingående av parterna i Öresunds-
samarbetet och flera rapporter har ställts samman. Ytterligare satsningar bör 
självklart göras inom detta område för att försöka få till stånd åtgärder som 
underlättar samarbete och utbyte över Öresund. 
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En sådan möjlighet finns i samband med det kommande valet i Sverige, där 
Region Skåne bör verka för att denna fråga kommer upp som en prioriterad åt-
gärd för förbättrade tillväxtförutsättningar och bättre fungerande arbetsmark-
nad i Öresundsregionen. 

En annan åtgärd vore att föreslå att Sverige utser en statlig representant som 
får till uppgift att arbeta med just dessa frågor. Svenska staten borde kanske 
t.ex. ha ett representationskontor i Malmö med uppgift att arbeta med en tydlig 
sänkning av de institutionella gränshindren. 

En mer radikal åtgärd vore att Region Skåne utfärdar en garanti eller ”sa-
marbetsgaranti” med innebörden att Regionen tar på sig de extra kostnader 
eller täcker de eventuella förlorade förmåner när det gäller de offentliga trygg-
hetssystemen och skatter som medborgare i Region Skåne kan få till följd av att 
de väljer att ta arbete i Danmark. Omfattningen och lagenligheten av förslaget 
måste givetvis prövas noga, liksom olika rättssäkerhetsaspekter. 

Inom de områden som de regionala och lokala aktörerna råder över fram-
står utbildning, forskning och transportinfrastruktur som väsentliga områden 
även med det här tidsperspektivet. Det redan pågående projektet The Scandi-
navian 8 Million City, som syftar till att få till stånd en ny järnvägsförbindelse 
mellan Oslo och Köpenhamn, med dess vidare förlängningar, är ett sådant bra 
exempel. Metrons möjliga förlängning mellan Malmö och Köpenhamn är ett 
annat. Ett projekt som borde inordnas tydligare i den regionala strategin är en 
HH-förbindelse. 

De två projekten ESS och MAX IV ger sannolikt de bästa möjligheterna att 
mer strukturellt etablera samverkan över Öresund inom en del av forskningen. 
Här bör Region Skåne självklart kraftsamla för att understödja och driva på 
samarbeten av olika slag. Projekten med sin bas i forskning ger möjlighet till en 
mängd anknytande aktiviteter inom arbetsmarknad, service och boende.

• Lång sikt – förändra informella och kulturella förutsättningar

Det här är kanske det mest paradoxala av de tre nivåerna eller tidsperspektiven 
i samverkan. Å ena sidan är de flesta medvetna om att språk, kultur och sed-
vänjor är relativt djupt förankrade i det svenska respektive danska samhällsliv-
et. Vi återkommer ofta till de olikheter vi upplever från båda håll i samverkan 
och konkurrensen mellan våra länder. Och vi är i allmänhet ofta på det klara 
med att det här är förhållanden som inte förändras annat än på lång sikt. Å an-
dra sidan framhålls dessa förhållanden ofta som hämmande och begränsande i 
samarbetet över Öresund. 

Utjämningen av dessa förhållanden kommer att ta tid. Ökad förståelse för 
den kultur som man önskar samarbeta med är dock i allmänhet av godo. Vår 
syn är att denna uppstår främst genom det vardagliga individuella utbytet som 
baseras på kommersiella och interpersonella relationer. Åtgärder som skulle 
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kunna prövas är dock mer aktiva satsningar på språkförståelse mellan svenska 
och danska i skolan. 

Andra åtgärder, som att med offentliga åtgärder söka samordna kulturlivet 
mellan Malmö och Köpenhamn, ställer vi oss däremot tveksamma till. Det är 
sannolikt en bättre och mer framkomlig väg att satsa på samarbeten inom kul-
turen som bygger mer på ”enklare” kostnadsminimering/effektivisering i det 
kortare tidsperspektivet än att försöka ”hoppa över” dessa frågor och gå direkt 
på en integrationsmodell. 

Återigen är det sannolikt att tesen att olikhet sporrar samarbete är en bättre 
modell än att försöka organisera fram samverkan där logik för samverkan och 
incitament saknas. 

Rapportens resultat grundas bl.a. på ett stort antal intervjuer med aktörer i 
Öresundsregionen. En sammanfattning av intervjuerna redovisas i en bilaga i 
rapporten.



INLEDNING | 11

1. Inledning
1.1 Syfte och uppdrag

Syfte

Syftet med denna forskningsrapport är att diskutera möjligheter att stärka ut-
byten och samarbeten över Öresund. Den förbättrade tillgänglighet som Öre-
sundsbron inneburit skapar potentialer för utökat samarbete, men dessa mö-
jligheter realiseras inte med automatik. En ökad tillgänglighet leder också till 
att olikheter och tidigare outforskade konfliktytor blir uppenbara på ett nytt 
sätt. Vår ambition har varit att studera olika möjligheter att med hjälp av for-
mella eller informella insatser realisera utvecklingspotentialer i samspelet mel-
lan Själland och Skåne. 

Med utgångspunkt från Öresundskomiteens rapport ÖRUS (Öresunds Re-
gional Utvecklings Strategi, 2010) har vi kartlagt och analyserat samarbeten i 
Öresundsregionen. Redan inledningsvis vill vi påpeka att ÖRUS både inne-
håller många viktiga och relevanta insikter och ger riktmärken och visioner för 
det fortsatta samarbetet som givetvis behövs. Men också att ÖRUS är ett av de 
dokument som bidrar till att ställa höga krav och förväntningar på samarbetet. 
Förväntningar som kan vara svåra att leva upp till i praktisk handling och med 
olika åtgärder. Vi har kompletterat vårt empiriska underlag med kunskap med 
teoribildning som är relevant för regional utveckling och erfarenheter från re-
gionalt utvecklingsarbete i andra regioner, främst inom området institutionell 
teori.

Vår förhoppning är att denna rapport kan bidra med mer principiella in-
sikter om förutsättningar för utvecklat samarbete men också med vissa förslag 
till konkreta åtgärder vid utveckling av strategier för det framtida gränsöver-
skridande samarbetet i Öresundsregionen. Som en forskningsrapport ligger 
naturligen fokus mer vid analys och förståelse än vid förslagsställande.

Bakgrund

I samband med investeringar i transportinfrastruktur över nationsgränser 
finns ofta förväntningar om att samarbeten ska utvecklas mellan regioner på 
ömse sidor av gränsen i och med den förbättrade tillgängligheten. Potentialen 
bedöms ofta på förhand vara stor, men i praktiken visar det sig många gånger 
att det är svårt att realisera denna potential. Gränsöverskridande samarbete 
över nationsgränser är helt enkelt lättare sagt än gjort. Nationella och lokala 
kulturer, språkförbistring, byråkrati och olikartade regelverk utgör ofta hinder 
som försvårar samarbete i praktiken. Det kan uttryckas så att institutionella 
ramverk saknas som kan öppna för ett vidare samarbete.
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En blick ut i Europa visar att denna typ av hinder inte sällan innebär att sa-
marbete i eller mellan region er och länder inte kommer till stånd, eller att sa-
marbetspotentialer inte utnyttjas, trots att en utomstående betraktare kan se 
stora möjligheter i form av exempelvis komplementära näringslivsstrukturer 
eller en samordnad infrastruktur- och bostadsförsörjning. Nationsgränser kan 
också utgöra inte bara en juridisk gräns utan också en mental barriär, över vilk-
en samverkan endast undantagsvis etableras. 

I andra fall drar t.ex. kommuner, företag och enskilda medbor-
gare i gränsregioner nytta av varandra utan att för den skull bedriva ett 
organiserat samarbete. Här kan det exempelvis handla om att en regional 
konsumtionsmarknad växer fram eller en utveckling av besöksnäringen på 
ömse sidor om en nationsgräns, där närhet mellan attraktiva besöksmål och 
minskad ”gränsfriktion” ökar dragningskraften på besökare, utan att aktörer 
på respektive sida samarbetar organiserat.

Öresundsregionen uppvisar flera av dessa förhållanden, något som denna 
rapport visar exempel på. Utifrån olika perspektiv kan Öresundsbron ses som 
en blandad framgång. Vad gäller de politiska förväntningar som fanns knutna 
till brons tillkomst kan de i efterhand framstå som att de har varit väl ”högtf-
lygande” och tankarna om en framtida fullt integrerad region som mycket am-
bitiösa.

Det finns samtidigt en del som hävdar att utvecklingen motsvarat eller till och 
med överträffat de politiska visionerna och förväntningarna på vissa områden. 
De kritiska rösterna menar emellertid att regionen inte utvecklats i enlighet 
med sin fulla potential, att den regionala utvecklingen ”inte kickar igång” som 
förväntat. Kritik som förts fram har bland annat handlat om att politiker anses 
vara av uppfattningen att integrationen sker av sig själv, givet Öresundsbrons 
existens. 

Rapporten redovisar erfarenheter från ett par områden av samarbetet som 
inte har belysts från de här perspektiven i andra aktuella rapporter om Öre-
sundssamarbetet. Slutsatser dras kring vilka samarbetsformer som har störst 
förutsättningar att utvecklas framöver för olika samarbetsområden. En ge-
nomgående hypotes är nämligen att olika samarbeten kräver olika samarbets-
former. 

Uppdraget

Rapporten har utarbetats av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Institu-
tionen för Samhällsplanering och miljö, inom ramen för ett uppdrag från Re-
gion Skåne. Projektet har utgått från de tre delar som ingick i Region Skånes 
beställning till KTH, nämligen att:
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• Kartlägga möjligheter och problem i samarbeten över Öresund.

• Analysera och föra en diskussion kring konkurrens och samarbete samt 
definiera styrkor, svagheter och framtida handlingsvägar.

• Summera lärdomar och dra slutsatser kring utvecklingspotentialen i re-
gionen samt definiera strategier för att stärka samverkan över Öresund.

Ytterst är ambitionen i forskningsprojektet att dra slutsatser kring vilka sa-
marbetsområden som mot bakgrund av delstudierna har störst förutsättningar 
att utvecklas, samt att redovisa hur faktiskt samarbete i Öresundsregionen kan 
utvecklas.

Underlag till rapporten inklusive intervjustudien har sammanställts och ge-
nomförts av Malin Hansen och Maia Rostvik. Johannes Remmo vid KTH har 
sammanställt en litteraturstudie som redovisas separat. Göran Cars och Björn 
Hasselgren har svarat för den slutliga utformningen av rapporten. Samtliga är 
verksamma vid Institutionen för Samhällsplanering och miljö vid KTH i Stock-
holm.

1.2 Val av studerade områden i projektet 

Regioner runt om i världen strävar efter att utforma politik och andra åtgärder 
som kan främja innovationer, näringslivets utveckling och tillväxt. I ÖRUS 
(2010) definieras fyra centrala begrepp/områden i syfte att utveckla dessa och 
liknande kvalitéer i Öresundsregionen. Kunskap och innovation, kultur och 
upplevelser, sammanhållen och varierad arbetsmarknad samt tillgänglighet 
och mobilitet. Utifrån dessa fyra områden har tre områden för närmare studier 
valts ut i den nu aktuella rapporten. Dessa områden är 

• Kultur och Evenemang, 

• Näringsliv samt  

• Forskning och Utbildning.

De tre områdena representerar olika aspekter på samarbetet och olika strat-
egier för samverkan. En tyngdpunkt i denna rapport är att undersöka olika 
samarbetsmodeller i Öresundsregionen och bl.a. inslaget av konkurrens och 
samverkan i dessa. Detta gäller både inom den offentliga och privata sektorn 
och mellan offentlig och privat sektor. En central frågeställning är hur dessa 
olika samarbeten är organiserade och vad som varit drivkrafterna för dem. 
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1.3 Metod och material – kvalitativa djupintervjuer och 
dokumentstudier

Studiens empiriska material bygger på 75 intervjuer genomförda med ak-
törer som på ett eller annat sätt är eller har varit verksamma i Öresunds-
regionen (intervjuguide i Bilaga 2). I urvalsprocessen har vi vidare strä-
vat efter att få en så representativ geografisk spridning som möjligt inom 
regionen. Det gäller såväl de båda sidorna av Öresund som i att skapa en bal-
ans mellan ett fokus på hela Öresundsregionen och ett mer snävt fokus på 
Köpenhamn-Malmö. I det förstnämnda avseendet är kriteriet väl uppfyllt1,  
medan urvalet i det sistnämnda avseendet kan sägas var något obalanserat då 
en större andel av de intervjuade har anknytningar till Köpenhamn och Malmö 
än till regionen i övrigt. Samtidigt förefaller detta rimligt då de två största 
städerna dominerar regionen och därmed är speciellt viktiga parter i den fram-
tida utvecklingen av regionen.

Urvalet har i stort skett utifrån den så kallade snöbollsmetoden där vi börjat 
med att intervjua ett antal nyckelpersoner som i sin tur rekommenderat ytter-
ligare potentiella intervjupersoner. Intervjupersonerna har varit både väleta-
blerade aktörer, av några benämnda ”Öresundsnördar”, som har ett långt för-
flutet i relation till Öresundsregionala spörsmål, och aktörer vars resonemang 
kring Öresundsamarbetet kan sägas vara mer spontana. I den sistnämnda 
gruppen räknar vi in aktörer som jämförelsevis kan sägas vara nykomlingar på 
den Öresundsregionala spelplanen, samt de som inte nödvändigtvis definierar 
sig själva som Öresundsregionala aktörer.

Intervjustudien, som till stor del utgör en självständig rapportering inom 
ramen för KTHs projekt, utgör en allmän utgångspunkt och inspirationskälla 
för denna slutrapport som också har kompletterats med dokumentstudier. Det 
har rört sig om publicerad litteratur i form av böcker, vetenskapliga artiklar, 
rapporter, skrifter, kommunala och regionala strategiska dokument, artiklar i 
dagspress samt webbsidor. Dessa redovisas i källförteckningen.

1.4 Vad bidrar denna rapport med?

Beslutet om Öresundsbrons tillkomst motiverades av en förhoppning att den-
na skulle bidra till ekonomisk integration i regionen. Efter Öresundsbrons till-
komst har ett stort antal rapporter, utredningar och artiklar om brons effekter 
och utvecklingen i regionen presenterats. Frågor som uppmärksammats av 
många men som inte fått ett tydligt svar är; varför har inte integrationen nått 

1 Av de 75 intervjuerna är fördelningen gällande de intervjuades huvudsakliga arbetsort: 39 stycken i Danmark 
och 36 stycken i Sverige.
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längre? Vilka är de faktorer som motverkar integration och vilka är de effektiva 
medlen (strategierna) för att realisera de potentialer som kan identifieras? 

Denna rapport bidrar med ett brett empiriskt material där intervjupersoner-
na får komma till tals. Resultaten från intervjustudierna har satts i relation till 
erfarenheter från andra regioner samt relevant forskning och teoribildning. 
Med stöd i detta kunskapsunderlag analyserar och diskuterar vi hur samver-
kan i Öresundsregionen skulle kunna utvecklas vidare, bl.a. med utgångspunkt 
i institutionell teori, ett teoretiskt synsätt som också avspeglas i ÖRUS. Det är 
som ett stöd för framtida strategiskt och praktiskt arbete med fortsatt utvecklat 
samarbete i Öresund rapporten har sin främsta funktion. Först i andra hand 
kommer de mer konkreta förslagen till handlingsprogram och åtgärder. 

1.5 Rapportens upplägg

I rapportens nästa kapitel (2) presenteras bakgrunden till Öresundssamarbetet, 
samt indikationer som visar på några aspekter på samarbetets utveckling. I 
kapitel 3 redovisas teoribildning som vi bedömer som relevant för analyser av 
samarbete och integration i gränsregioner och för regionbyggande. I kapitel 4 
sammanfattas och analyseras studiens empiriska undersökning. I rapportens 
avslutande kapitel (5) ges en sammanfattande redovisning där iakttagelser och 
lärdomar läggs till grund för analyser och diskussioner om hur det framtida 
Öresundsregionala samarbetet skulle kunna utvecklas.

I bilaga 1 redovisas ett antal indikatorer på samarbetet över Öresund. En mer 
omfattande presentation av de tre områden som studerats i projektets intervju-
studie redovisas i Bilaga 2. 

Denna rapport ska ses i relation till den litteraturstudie och kunskapsöversikt 
som sammanställts inom projektet kring Öresundsregionen, KTH (2012).
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2. Vision och verklighet i  
Öresundssamarbetet
Visionen i ÖRUS där Öresundregionen år 2020 är ”Europas mest attraktiva 
och klimatsmarta region för medborgarna, näringslivet och besökarna gnom 
ett effektivt utnyttjande av integrationen och den gränsregionala dynamiken” 
(ÖRUS, s 9) är ett uttryck för den ambitiösa nivå som Region Skåne målat ut för 
samarbetet. Helt uppenbart kräver en sådan vision ett mycket ambitiöst arbete 
för att kunna förverkligas, inte minst mot bakgrund av det begränsade tidsper-
spektivet. Mot denna vision speglas det löpande mer vardagliga arbetet med att 
samarbeta över Öresund mellan Sverige och Danmark. Vardagens verklighet 
kan ofta synas befinna sig långt från visionens värld. Det speglas väl i följande 
citat:

”Under invigningen [av Öresundsbron] kulminerade mån-
ga års planering och förväntan; samtidigt markerade cere-
monierna den känsliga övergången från drömmar och vision-
er om en framtida Öresundsregion till den krassa vardagen.”  
(Berg et al 2002, s 7)

2.1 Från nationellt till lokalt

När den danska och svenska staten beslutade att bygga Öresundsbron blev 
diskussionen om att skapa ett fastare gränsöverskridande samarbete allt mer 
tydlig. Den sovande, men sedan länge formulerade, idén om att skapa en ge-
mensam region i Öresund väcktes åter till liv (Persson 2003, s 259).

Den fasta förbindelsen är utan tvekan en milstolpe i Öresundssamarbetet 
– verktyget som skulle förverkliga drömmen om Öresundsregionen. Detta var 
det riktiga startskottet för strävandena att föra de två sidorna av Öresund när-
mare varandra och få till en gemensam region. I och med etableringen av bron 
kunde människor i sitt vardagsliv färdas över till andra sidan för arbete eller 
fritidsupplevelser på ett helt annat sätt än tidigare. Resan blev betydligt snab-
bare och enklare, åtminstone för de regionmedborgare som bodde närmast 
bron (Hansen & Serin, 2010).

Överenskommelsen mellan den danska och svenska staten om att bygga 
Öresundsbron reglerades i ett avtal mellan det två länderna år 1991. Överens-
kommelsen hade försiggåtts av en längre tid av diskussioner. Köpenhamn 
hade sedan slutet av 1960-talet haft en svag ekonomisk utveckling. Staden 
hade under 1980-talet, då diskussionerna om en fast förbindelse till Sverige 
blev allt mer intensiva, bland annat förlorat ett stort antal arbetsplatser som 



18 | VISION OCH VERKLIGHET I ÖRESUNDSSAMARBETET

en följd av en pågående strukturomvandling i näringslivet. Situationen på den 
svenska sidan av Öresund var liknande. I Malmö hade befolkningen minskat 
med 14 procent på 14 år, från 1970 till 1984. Både Malmö och Köpenhamn hade 
varit framgångsrika industristäder, nu ställde kunskapssamhället nya krav på 
städernas ekonomi och näringsliv. Städerna blev tvungna att omprioritera. 

Anders Olshov, VD vid Øresundsinstituttet och författare till boken Øre-
sundsregionen - Københavns outnyttjade möjlighet (2013), bedömer att beslutet 
om att bygga Öresundsbron inte togs en dag för tidigt – en djup ekonomisk kris 
väntade runt hörnet både för Sverige och Danmark (ibid., s 74ff). 

Huvudmotivet, från dansk sida, menar Olshov kan dock ses som att bron 
var en del av en dansk trafiköverenskommelse där förbindelsen till Sverige 
ingick. Från svenskt perspektiv kan det enligt Olshov ses i förhållande till då 
planerade EU-medlemskapet, vilket bland annat bidrog till att frågan om bät-
tre transporter till Europa blev central, samtidigt som man såg Danmark som 
en potentiell partner i medlemskapsförhandlingarna inför EU-inträdet. Ambi-
tionen att ändra en negativ utveckling i Köpenhamn och Malmö, med bron som 
ett verktyg att möta den strukturella omvandlingen var dock, enligt Olshov inte 
så tydlig. Kanske gav den svaga ekonomiska utvecklingen och omvandlingstry-
cket snarast momentum åt själva beslutet om att bygga Öresundsbron som pro-
jekt inte åt dess mer vidare syftande betydelse.

”Men det är i kriser som strukturomvandlingar sker och de kritis-
ka frågorna ställs, om vad som skapar värde och var satsningar ska 
göras, och vilka aktörer samlar sig till gemensam handling. Det är i 
efterhand tydligt hur lokala, regionala och nationella aktörer under 
denna tid fann lösningar på frågor som blivit liggande under lång tid.”  
(Olshov, 2013, s 80)

Christer Persson, f.d. strategisk chef på Malmö stad, och författare till ”Öre-
sundsregionen. Ett experiment i europeiskt regionbygge” (2003) menar lik-
som Olshov att det tyngsta argumentet under diskussionerna om behovet av 
en fast förbindelse var etablerandet av en internationell transportlänk (ibid., 
s 245ff). Med tiden växte sig dock tankarna och drömmen om byggandet av en 
transnationell region allt starkare och en fast förbindelse sågs allt mer som en 
länk i syfte att knyta en ny region tätare samman. Målsättningen att skapa ett 
kulturellt och ekonomiskt samarbete samt att en gemensam arbets- och bost-
adsmarknad växte fram (Lyck & Nielsen, 2006). Tillsammans ansågs regionen 
kunna få helt nya möjligheter att konkurrera med andra storstadsregioner på 
en global marknad.

De drivande parterna i Skåne bakom visionen att realisera Öresundsbron 
var lokala och regionala politiker tillsammans med näringslivsaktörer som 
byggde på idén om att skapa en sammanhängande region. Persson (2003) upp-
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ger att intresset för byggandet av en Öresundsregion var störst i Skåne på den 
svenska sidan, medan ett nationellt intresse, som vaknade till efterhand, främst 
kom från dansk sida. Persson menar att den danska regeringen ganska snabbt 
insåg den potential som den nya regionen kring Öresund skulle kunna ha för 
Danmark. Det handlade främst om synen att Köpenhamn behöver ett större 
omland för att lyckas konkurrera med de andra starka tillväxtregionerna i 
Europa och på det internationella planet. I EU-sammanhang – i regionernas 
Europa - blev Öresundsregionen en sorts modellregion. Det var ett ”fullskaligt 
laboratorieexperiment i regionbygge” (Persson 2003, s 256). Här menar Persson 
att detta var ett skede då ”dröm och verklighet sakta börjar mötas” (ibid.). Ju 
närmare öppnandet av Öresundsbron kom desto starkare och mer optimistiska 
blev de olika politiska uttalandena om regionens utvecklingsmöjligheter.

Wichmann Matthiessen & Andersson (2002, s 9) definierade år 2002 fyra 
indikatorer för regionens framtida utveckling; befolkningsmängd, bruttona-
tionalprodukten, tillgänglighet och vetenskaplig styrka. I en gemensam re-
gion kring Öresund är den totala folkmängden på 24:e plats i storleksordning i 
förhållande till andra motsvarande regioner i övriga Europa. Sett utifrån BNP 
ligger Öresundsregionen på 12 plats i Europa. Regionens tillgänglighet avgörs 
i förhållandet till internationella nätverk och anses god, regionen ligger i detta 
avseende på nionde plats. Den fjärde indikatorn räknas i förhållande till antal 
publicerade artiklar inom teknik, naturvetenskap och medicin, och då åter-
finns regionen år 2002 på sjätte plats i Europa. Denna typ av indikationer är 
exempel på hur man gett glöd åt visionär framtidstro och ett samlat Öresund 
som en del av visionsbyggandet. 

Från statligt till regionalt samarbete i Öresund

Enligt Hansen & Serin (2010, s 202) fanns det under tiden innan samt efter det 
att Öresundsbron byggdes ett betydande samarbete mellan de nationella och 
regionala aktörerna med fokus på att identifiera problem som accentuerades 
som en följd av det utökade Öresundssamarbetet och på att söka dess lösning. 
Det var som ett ”laboratorium för institutionell förändring” (enligt Blatter, 
2003) där olika institutionella lösningar och tillfälliga samarbetsstrukturer 
skapades. Även efter detta har flera statliga initiativ tagits t.ex. genom olika 
ministermöten och kommittéer som arbetat med skattefrågor m.m. Trots om-
fattande utredningar saknas det åtgärder som kan lösa flera av de hinder mot 
samarbete som identifierats.

År 1993 etablerade parterna i regionen Öresundskomiteen, som består 
av 12 svenska och danska kommuner och regioner, i syfte att fungera som  
plattform för det politiska samarbetet (Persson 2003, s 259). Den kombinerade 
dansk-svenska stavningen är tänkt att visa på samhörigheten över Öresund. 
Beslutsförsamlingen i denna organisation består av 32 indirekt valda politiker, 
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lika många från den danska och svenska sidan. Ett verkställande utskott utgörs 
av sex danska och sex svenska ledamöter. Utöver den politiska beslutsnivån 
finns ett fast sekretariat av tjänstemän som sköter den löpande verksamheten. 
Kommittén finansieras genom bidrag från medlemmarna och uppgick år 2009 
till 2,82 DKK per invånare i Öresundsområdet, totalt drygt 10 miljoner DKK 
under 2009, vilket är ca 90 procent av organisationens samlade intäkter. Res-
terande del erhölls från det Nordiska ministerrådet, som stöttade kommittén 
med drygt 1,2 miljoner DKK (Nordregio 2010, s 1).

Kommitténs fokus ligger på att initiera gränsöverskridande samarbeten, 
identifiera utmaningar och hinder för skapandet av en funktionell region, in-
formera medborgare och näringsliv om till exempel olika lagstiftning via infor-
mationstjänster som Öresunddirekt och Öresunddirektbusiness, och på olika 
sätt få ihop resurser för integrationsprocessen och gränsöverskridande samar-
beten. Under de inledande åren fick kommittén en viktig roll i Öresundssamar-
betet, främst handlade det om lobbyverksamhet och informationsspridande. 
Persson (2003, s 260) för fram tre anledningar till varför kommittén kom att 
bli en viktig aktör. För det första handlade det om den politiska representatio-
nen i kommittén och den politiska legitimitet som det förde med sig. För det 
andra var kommittén under den första tiden den enda existerande politiska 
gränsöverskridande organisationen. För det tredje pekar Persson på att Öre-
sundskomiteen under en ganska lång period var den organisation i Öresunds-
regionen som beslutade om och fördelande EUs Interreg-medel till gränsre-
gionala projekt, vilket gav kommittén en viktig roll.

Persson (2003) argumenterar för att Interreg-medel har spelat en viktig 
roll som ”smörjmedel” i Öresundssamarbetet. Han konstaterar att ”utan des-
sa skulle integrationsarbetet ha gått mycket långsammare” (ibid., s 260). Som 
följd av EU-medel har regionbygget och Öresundssamarbetet ”varken varit en 
utpräglad ”bottom-up” eller ”top-down” typ av process” utan det har istället 
”kännetecknats av att det löpt kors och tvärs genom olika delar av samhället”. 
Bland annat har Interreg-medel varit viktiga i processerna kring initiativ som 
Medicon Valley Academy/Alliance, Öresundsuniversitetet och bildandet av Co-
penhagen Malmö Port, satsningar som haft varierad framgång.

I takt med utvecklingen av samarbetet har Öresundskomiteens roll kommit 
att förändras och det finns nu en bild av att kommitténs roll är i behov av att 
ses över. Med anledning av detta har kommittén tagit fram dokumentet ”Han-
dlingsplanen for 2013”, innehållande strategiska målsättningar och en satsning 
på genomförandet av ÖRUS (Öresundskomiteen, 2013a). Efter en period med 
regionalt momentum i samarbetet tycks detta vara inne i en omprövningsfas.
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Från regionalt till kommunalt samarbete

De två största städerna i regionen – Köpenhamn och Malmö – har hittills vi-
sat sig ha mest att tjäna på tillkomsten byggandet av Öresundsbron. Det är 
också i dessa två städer som de främsta förespråkarna och bärarna av region-
byggaridén finns. Det finns ett antal indikationer som tyder på att Malmö och 
Köpenhamn definieras som regionens politiska och ekonomiska centrum och 
därmed också som motorn för den regionala tillväxten. Under 2012 startade 
Köpenhamns kommun och Malmö stad t.ex. utredningsarbetet rörande etable-
randet av en metro mellan Köpenhamn och Malmö. I februari 2013 hade utred-
ningsarbetet kommit halvvägs och det planeras att vara färdigt i slutet av året, 
då Köpenhamns Borgerrepresentation och Malmö stad ska ta ställning till det 
fortsatta arbetet.

Ett annat tydligt ställningstagande som visar på den ökade närheten i rela-
tionerna mellan de två städerna Köpenhamn och Malmö var ett utspel rörande 
vilket varumärke de skulle använda sig av i vissa internationella sammanhang. 
På en regional fastighetskonferens tidigare under året presenterade Köpen-
hamns kommundirektör Claus Juhl att Köpenhamn och Malmö hade för avsikt 
att marknadsföra sig som ”Copenhagen Malmö Region” istället för ”The Øre-
sund Region” på den stundande internationella fastighetsmässan Mipim (Hels-
ingborgs dagblad, 2013). De två städerna har tillsammans med andra kommun-
er i regionen och aktörer som fastighetsbolag, haft en gemensam monter på 
mässan under mer än femton års tid. 

Ilmar Reepalu, f.d. kommunalstyrelseordförande i Malmö stad, säger vidare 
att de två kommunerna kommer att använda denna benämning mer och mer, 
speciellt kring gemensamma projekt som metron, ”cleantech city” och vind-
kraft (ibid.). I samma artikel poängterar Pia Kinhult, regionfullmäktiges ord-
förande i Region Skåne, att varumärket beror på vilken målgrupp man riktar 
sig till, och att Öresundbegreppet inte överges. Namnbytet kan dock ses som ett 
tecken på att Malmö och Köpenhamn i ökad utsträckning väljer att samarbeta 
också direkt, utan den regionala nivån.

Inom Skåne finns enligt våra iakttagelser en viss inneboende spänning mel-
lan de södra och norra delarna som delvis hänger samman med den upplevda 
bristen i norra Skåne på en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg. 
Detta tydliggörs bland annat i fördelningen av antal resor över Öresund som 
sedan brons tillkomst ökat i regionens södra delar, alltså förbindelsen Köpen-
hamn – Malmö. Detta samtidigt som antalet resor mellan Helsingborg och 
Helsingör har minskat både när det gäller persontrafik och godstransporter. 
Även lokaliseringen av företag i Helsingborg har minskat efter år 2000. Det-
ta behöver dock inte i sig innebära en fortsatt obalans i regionens utveckling. 
Vilket tydliggörs i statistik som visar att antalet sysselsatta i Malmö, Lund och 
Helsingborg har ökat snabbare i förhållande till Skåne i helhet. 
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Detta menar Anders Olshov (2013) kan ses som att Helsingborg efter brons 
tillkomst har gått från att vara en transportnod till att idag utgöra en attrak-
tiv bostadsmarknad. Den ökade tillgängligheten som Öresundsförbindelsen 
bidragit med till regionen har med andra ord gynnat Helsingborg i den menin-
gen att många i ökad utsträckning väljer att bosätta sig i staden just för att det 
är en tillgänglig och attraktiv plats i förhållande till Malmö och Köpenhamn.

Samtidigt förs en fortsatt diskussion om att etablera en fast förbindelse mel-
lan Helsingborg och Helsingör. Nyligen har en nystart i samarbetet ägt rum och 
en ny strategi för ”HH-samarbetet” – ”En sammanbunden stad 2035” (Helsing-
borgs Stad & Helsingør Kommune, 2013) – har antagits, på båda sidorna av Öre-
sund. Nystarten är en följd av att det från såväl politiskt som tjänstemannanivå 
har uttryckts önskemål om att lyfta samarbetet till en mer aktiv fas. Kanske 
saknar HH-förbindelsens förespråkare dock en vision med samma nationella 
kraft som den som förmådde att bära Öresundsbron till ett förverkligande. Hel-
singborg och Helsingör saknar helt enkelt samma nationella betydelse i de båda 
länderna som Malmö/Köpenhamn.

2.2 En sammanfattande bild

En sammanfattande bild i Sverige kan sägas vara att engagemanget för Öre-
sundsregionen från nationellt perspektiv har svalnat sedan besluten om bron 
fattades på 1990-talet. Frågor som rör Öresundsregionens utveckling och till-
växt drivs i allt högre utsträckning på lokal och regional nivå. Detta innebär 
att förhållanden som går att hänföra t.ex. till skattesystemen, som av många 
upplevs som hämmande och som kräver att de behandlas på en nationell nivå, 
tenderar att inte kommer upp på den politiska agendan i den omfattning som 
skulle behövas för att stärka förutsättningarna för samarbetet. Detta har på-
pekats i ÖRUS men kommer också att beröras i de följande kapitlen i denna 
rapport. 
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Schematiskt kan intresset för Öresundsregionens utveckling – som var spe-
ciellt stort i och omkring byggande av Öresundsbron – sägas ha förfl yttats från 
att vara en nationell angelägenhet i form av etablerandet av en internationell 
transportlänk, till ett skapande av gränsregionala samarbeten som Öresunds-
komiteen som drev på utvecklingen, till att det numer främst är kommunerna 
och storstäderna Köpenhamn och Malmö som driver den regionala utvecklin-
gen framåt (Figur 1). Det skulle också kunna uttryckas så att de olika faserna 
representerar en legitimerande fas när nationalstaterna är aktiva med att sätta 
ramarna för samarbetet, en mobiliserande fas när regionala aktörer strävar eft-
er att få med så många aktörer som möjligt i det aktiva samarbetet och en fas, 
den nu aktuella, när man söker – och det fi nns ett behov av att söka – konkreta 
projekt för samarbetet, ofta på en lokal nivå.
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3. Synsätt och teorier om  
gränsöverskridande samverkan  
och institutionsbyggande
Litteraturen kring frågor som regionbyggande, globalisering, storstadskonkur-
rens, gränsregionalt samarbete och andra närbesläktade begrepp är omfattade. 
Trots att begrepp som region och regional identitet under de senaste femton 
åren har använts mycket inom såväl den politiska diskursen till exempel inom 
EU, som inom många forskningsfält är innebörden av dem dock fortsatt ambiv-
alent (se t.ex. Paasi, 2009, s 121ff). En orsak till detta är att begreppen ofta tas för 
givna, det vill säga de återges ofta utan närmare reflektion kring innebörd och 
kontextuella sammanhang. På samma sätt är innebörden av regional samver-
kan, och än mer begreppet ”integration” ofta oklart och odefinierat, men omgär-
dat av positiva värderingar när det gäller områden som Öresundsregionen.

Detta kapitel ger en genomgång av ett antal väsentliga synsätt och en teore-
tisk bas för de fortsatta resonemangen och empiriredovisningen i rapporten. I 
denna teorigenomgång ges s.k. ny institutionell teori ett väsentligt utrymme. 
Denna teoribildning fångar många av de väsentliga aspekterna på samarbetet 
i Öresund, både på kort och längre sikt. Ytterligare några dimensioner läggs 
sedan till analysramen, som graden av samordning eller samarbete samt frågan 
om vilken typ av incitament man valt att använda i olika samarbeten; reglering/
styrning eller främjande. För en översikt om utvecklingen av detta teoriområde 
se t.ex. Klein (1999).

Vi har redan tidigare konstaterat att Region Skånes utvecklingsstrategi 
ÖRUS delvis tar sin utgångspunkt i ett institutionellt perspektiv. Åtgärder in-
riktade på att ge goda förutsättningar för utveckling och samarbete står i fokus 
för detta dokument.

3.1 Samverkan i olika form - den institutionella ramen

När man studerar samverkan mellan aktörer i Sverige och i Danmark, på båda 
sidor om Öresund, som t.ex. i denna rapport är det viktigt att använda sig av 
en tydlig sorteringsram och begreppsapparat. Vi menar att denna bör ta sikte 
på både innebörden i samverkan och på dess tidsperspektiv. I annat fall risker-
ar man lätt att blanda olika begrepp och företeelser som språk, organisations-
former, lagstiftning och rena organisationsfrågor utan att närmare specificera 
vad de står för eller hur de skiljer sig åt.

En överskådlig modell för att skilja olika typer av sådana fenomen i sam-
hället, eller i organisationer, åt har presenterats inom ramen för teorifältet ny 
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institutionell teori utarbetad av nobelpristagaren Oliver Williamson, som till 
stor del arbetat med så kallad transaktionskostnadsteori. I denna försöker 
man förstå och förklara valet av olika organisatoriska modeller bland annat 
utifrån graden av osäkerhet i marknadssituationen och frekvensen med vilken 
transaktionerna utförs. Teorin har också applicerats på verksamheter i off ent-
lig sektor (Williamson, 1999). Inom ramen för en bredare institutionell ansats 
presenterar Williamson (2000) en modell som beskriver olika institutionel-
la förhållanden och fenomen på fyra olika ”nivåer”. Williamsons modell har 
översatts till svenska i en uppsats av Bjuggren & Ekelund (2012). Den redovisas 
i Figur 2 nedan.
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Figur 2. Institutionell nivå och förändringstakt (efter Williamson 2000, översatt av Bjuggren 
& Ekelund 2012)

Modellen innehåller fyra ”nivåer” av institutionella förhållanden som på olika 
sätt påverkar hur samarbeten formas. På den ”översta” nivån (nivå 1) återfi nns 
kulturella och värderingsmässiga aspekter. Här fi nns i ett Öresundsperspek-
tiv de olikheter i språk, kultur och sedvänjor som man ofta upplever i samar-
betet över Öresund. Dessa faktorer eller förhållanden förändras endast lång-
samt; vi talar om hundratals år. Kanske kan ”försvenskningen” av det tidigare 
danska Skåne ses som ett exempel på en sådan process, som defi nierat kul-
turella förutsättningar för den fortsatta samhällsutvecklingen med långsiktiga 
konsekvenser.
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De organisations- och samarbetsformer som i allmänhet formas baserat på 
dessa faktorer är till sin karaktär i allmänhet informella, utan intentionalitet 
och mål och därmed spontana till sin karaktär. Här återfinns förhållanden som 
gör att vi (ofta) upplever en spontan samhörighet med andra personer från 
vår egen språk- och kulturkrets (med ett vidare perspektiv än en snäv natio-
nell definition), en samhörighet som går utanför organisationer, lagar och mer 
dagsaktuella sätt att organisera samverkan på. På samma sätt kan förhållan-
den baserade i andra kulturella sammanhang uppfattas som ovana, även om 
gränsen mellan vad som uppfattas som främmande och mer vant ofta är hårfin.

På nästa nivå (nivå 2) återfinns stora delar av den långsiktigt verkande och 
skapade institutionella miljön. Här finns lagstiftning, formella långsiktiga regler 
av olika slag, kanske i avtalsform, men också våra politiska och byråkratiska 
system. De är, jämfört med nivå 1, mer medvetet skapade i interpersonella sam-
spel om än med olika grad av medveten koordinering. Vissa delar av sådana 
strukturer kan samtidigt anses vara mer ”framvuxna” över tid än medvetet 
skapade vid ett tillfälle. Långsiktigt verkande lagstiftning, som grundlagarna, 
kan ses som exempel på denna nivå, men också regler och avtal som verkar 
något kortsiktigare än grundlagarna, i perspektivet 10-tals år.

Här talar vi om sådana institutionella förhållanden som man ofta försöker 
påverka genom olika former av politiska beslut. Det kan vara frågan om politis-
ka åtgärder som syftar till att öka innovationskraften och till att främja up-
pkomsten av effektiva produktionsformer och samarbetsmodeller både i när-
ingslivet och i den offentliga sektorn. Tillväxtfrämjande ekonomisk politik på 
nationell eller regional nivå kan vara ett sådant exempel. Här finns självklart 
flera exempel i Öresundssamarbetet, till exempel när det gäller arbetet med att 
angripa och sänka olika gränshinder mellan Danmark och Sverige.

När vi rör oss ”ner till” nivå tre och fyra i modellen handlar det mer om de 
olika organisationsfrågor och produktionsmodeller som vi dagligdags förhåller 
oss till och (normalt) ständigt söker att förbättra. På nivå tre är det frågan om 
hur vi i ett medelsiktigt perspektiv väljer att organisera olika processer i före-
tagssektorn och i den offentliga sektorn. Ägarformer för olika verksamheter 
och frågor om relationen mellan ägare och företags/organisationsledningar 
är ett problemkomplex på denna nivå. Det kan gälla till exempel hur man ut-
kräver ansvar från politiskt håll visavi förvaltningsledningar. Men också frågor 
om hur man effektivt ska organisera verksamheter kommer in här. Ska man till 
exempel förlita sig på en modell med konkurrens mellan olika verksamheter i 
en marknadsmodell eller på samverkan i en mer reglerad och planerad miljö?

På den här nivån (tre) återfinns naturligen många frågor om Öresunds- 
samarbetets institutionella och organisatoriska ram. Ska fastare samarbets-
former, som till exempel Öresundskomiteen, byggas upp och ”laddas” med  
resurser och ambitioner? Eller ska man satsa på mer lösliga samarbetsformer i 
projekt för olika sakfrågor? Ska kultur- och utbildning utvecklas över Öresund 
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inom ramen för en modell med konkurrens mellan olika kulturinstitution-
er och universitet eller genom att man samordnar dessa? En lång rad sådana 
frågor finns förstås på den här nivån. De inbegriper ägarrelaterade beslut om 
organisationsform, styrning och ansvarsutkrävande som har effekt i perspek-
tivet upp till ett decennium, eller kanske mer.

På den mest näraliggande nivån, sett ur ett tidsperspektiv, fångar model-
len slutligen frågor om hur man utifrån en given organisatorisk ram kan fin-
na de mest effektiva verksamhetsformerna. I en marknadssituation kommer 
här frågor om prissättning på enskilda varor och tjänster att få en viktig roll, 
men också frågor om mer näraliggande resursstyrning, som bemanning av en 
butik i ett handelscentrum, eller hur man försöker optimera lokalutnyttjande 
eller transportsystemens givna kapacitet. I ett offentlig-sektorperspektiv finns 
en rad liknande frågeställningar, som gäller den mer näraliggande resurs- 
optimeringen i olika verksamheter. En aspekt i ett Öresundsperspektiv skulle 
kunna vara att löpande försöka förlägga olika verksamheter i offentlig sektor 
till den organisatoriska enhet som har bäst förutsättningar att utföra uppgiften 
på ett resurssnålt sätt. Det är dock i sig en typ av åtgärder som kräver en relativt 
långt gången koordinering och samverkan på flera av de andra nivåerna i mod-
ellen; till exempel när det gäller regler, sedvänjor med mera.

På så sätt får också de inbördes sambanden mellan ”nivåerna” i modellen 
sin förklaring. De olika nivåerna påverkar varandra löpande genom inbördes 
samband. Beslut och ställningstaganden på högre nivåer, alternativt framväx-
ten av nya sedvänjor eller kulturella särdrag, sätter randvillkor för processer 
på lägre nivåer. Omvänt påverkar självklart erfarenheterna från processer och 
verksamhet på lägre nivåer i modellen hur aktörer på högre nivåer väljer att 
ta ställning till och utforma institutionella ramar. Detta ger uttryck för olika 
former av institutionellt och organisatoriskt lärande, som kan vara både främ-
jande och hämmande för utvecklingen. 

Vid sidan av den direkta kopplingen till Williamsons modell kan man också 
anta att det kan förekomma direkta samband och direkt påverkan mellan fak-
torer och förhållanden på olika nivåer utan att de alltid måste ”kanaliseras” ge-
nom samtliga nivåer. De kulturella särdragen, som språk och andra förhållan-
den kan ju till exempel mycket väl påverka hur resursallokering på nivå tre och 
fyra i modellen sker. Väljer vi till exempel att bemanna olika verksamheter med 
personer som talar ”rätt” språk bara för att undvika någon oönskad signal- 
effekt, trots att det kanske strider mot önskan att nå en god resursanvändning?

Exempel på analyser som tillämpar ett institutionellt perspektiv på organ-
isationsutformning och samarbeten finns i stort antal. Klassiska är, förutom 
Williamson, även till exempel North (2005) och Ostrom (2005). Applikationer 
av institutionell teori som gäller gränsregionala samarbeten och transport-
system finns hos Rietveld (2012), Rietveld & Stough (1997) och Bjuggren & 
Ekelund (2012). I några av dessa nämnda vetenskapliga artiklar behandlas  
gränsregionala aspekter, Öresundsfrågor och transportinfrastruktur mer 
specifikt. Institutionell teori är således en väl använd analysmodell.
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3.2 Olika samarbetsformer i en gränsöverskridande region

I den här rapporten diskuteras och analyseras fl era olika typer av samarbeten 
över Öresund. Den institutionella ramen ovan används genomgående som 
en sorteringsgrund för olika typer av samverkansprojekt och -former. Det är 
viktigt att tydligt skilja på olika typer av samarbeten med dess olika grad av 
komplexitet. En iakttagelse är att aktörerna i Öresundsregionen, och särskilt 
när det gäller aktörer i off entlig sektor ofta talar om ”integrationen” i Öre-
sundsregionen, när man i själva verket avser olika former av olika långt gången 
samverkan och samarbete. Vi menar att det är angeläget att tillägna sig en mer 
dynamisk ansats och ett mer precist språkbruk när man talar om samverkan i 
Öresundsregionen än vad som är vanligt. Figuren nedan beskriver en 

sådan mer dynamisk syn på samverkansmodeller. Denna modell har an-
vänts genom projektet för att beskriva och analysera de olika samverkansom-
råden som studeras i rapporten.

Figur 3. Olika former av gränsregionala samverkansformer (bearbetad efter fi gur av Institute 
of Policy Studies 2008, s 14)

Modellen innefattar i den ena dimensionen ytterligheterna ”samexistens” över 
olika grader av mer utvecklad samverkan till en fullt ut formellt genomförd 
”integration”. I modellen beskrivs vidare i en annan dimension såväl samver-
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kansrelationens benämning, dess formella status som dess karaktär/innehåll. 
Modellen innefattar såväl samverkan mellan aktörer i offentlig sektor som ak-
törer som verkar i marknadssituationer. En form av integration är därmed per 
definition en alltmer utvecklad marknad där en stor mängd aktörer verkar men 
i olika konstellationer och ofta i konkurrens med varandra. Samarbete och inte-
gration utesluter inte konkurrens. Marknader präglade av konkurrens är tvärt-
om en av de mer vanligt förekommande och effektiva formerna för samverkan 
och integration. 

Här kan EUs inre marknad eller den situation som råder i ett land med ge-
mensamma institutionella ramar ses som ett bra exempel. Genom att det in-
stitutionella ramverket har koordinerats och stämts av har transaktionskost-
naderna kunnat sänkas så mycket att en aktiv marknad kunnat etableras med 
bara låga eller obetydliga etableringshinder. Detta är i sig en central aspekt 
på samverkan över Öresund. Det är lätt att tala om samverkan och ”integra-
tionen” i termer av att gemensamma organisationer eller institutioner ska byg-
gas upp. Det är dock angeläget att, vid sidan av sådana fastare strukturer som 
kan utvecklas både i offentlig regi och på marknader, hålla visionen om en väl 
fungerande konkurrenspräglad marknadsplats levande som modell för inte-
gration.

Det som utmärker en informell samexistens är att de samverkande enheter-
na är självständiga i sin relation till varandra, vilket är en situation som kan 
sägas likna samarbetet mellan självständiga nationer. Ju längre i riktning mot 
en integration man rör sig i modellen desto mer av gemensamma strukturer 
kommer det att finnas som utmärker samarbetet, till exempel mellan Sverige 
och Danmark. Exempel på sådana långt gångna samarbeten eller integration 
i Norden är till exempel Öresundsbro Konsortiet, SAS, företag i finansiell sek-
tor som Nordea eller energiföretag som Fortum och EU. I de mest integrerade 
organisationerna har också många processer övergått från att utföras i samver-
kan eller samarbete mellan olika parter till att utföras internt i organisationen 
eller i den offentligsektor-samverkan som avses.

I relation till den institutionella modellen ovan kan noteras att samverkans-
former utan längre gången integration kanske oftare uppstår när de kulturella 
eller politiskt institutionella ramarna saknas. Mer fullgången integration kan 
samtidigt förväntas uppstå först när en utjämning av förhållanden också på 
högre nivåer i den institutionella modellen skett. I organisationer som skapas 
genom integrationsmodellen utan att en samordning av institutionella förhål-
landen på högre nivåer samordnats kan man därför förvänta att det som man 
”förmår” att samordna framförallt är mer kortsiktiga resursfördelningsaspek-
ter. Kanske kan SAS mångåriga problematik kring olika arbetsmarknadslag-
stiftning och olika avtalsrelationer mellan företaget och de fackliga organisa-
tionerna ses som ett exempel på det. Inom ramen för en formellt integrerad 
organisation har en stor mängd konflikter kvarstått som av allt att döma be-
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gränsat företagets konkurrenskraft i relation till flera konkurrerande företag. 
Endast i skydd av reglering och statligt ägande har denna, på en avreglerad 
marknad ineffektiva, struktur kunnat överleva. 

Modellen i Figur 3 är inte avsedd att värdera olika samarbetsformer som olika 
värdefulla i relation till varandra. Ett konstaterande är dock att en fullt gången 
integration är en samverkansmodell som är mycket krävande och som kanske 
inte alltid är nödvändig. Olika former av samverkan kan vara ändamålsenli-
ga inom olika områden. För att mer integrerade lösningar ska uppstå krävs 
dock i allmänhet att institutionella förhållanden på högre nivåer utjämnats i 
tillräckligt grad eller att starka ägare förmår ge en lösning sitt skydd, t.ex. ge-
nom finansiell uthållighet. I Öresundssamarbetets fall kan det gälla frågor 
som lagstiftning, skatteregler, socialförsäkringar, politiska beslutsformer men 
också språk och kultur. Genom att väga in dessa aspekter kan en mer realistisk 
förväntansbild på olika samverkansområden skapas och frustration undvikas. 
Ett råd utifrån modellen är således att sätta målen och samverkansstrategierna 
i relation till förutsättningarna och behoven.

3.3 Konkurrens, komplement och samverkan

En tredje central dimension vid analysen av det gränsöverskridande samar-
betet i Öresundsregionen, och som delvis berörts ovan, är frågan om samver-
kan eller möjligen integration uppstår som följd av eller genom spontan koor-
dinering byggd på konkurrens mellan flera oberoende aktörer eller på formell 
koordinering byggd på en mer planerad samverkan. Även här uppfattar vi att 
diskussionen i relation till Öresundssamarbetet ofta är oreflekterad. Som vi ger 
exempel på i rapporten förefaller man ofta i politiska sammanhang utgå från 
att det är just genom skapandet av formell samverkan, samarbetsprojekt och 
formell planering som ”integration” uppstår på bästa sätt. Det exemplifieras till 
exempel i flera av de politiska visioner som utarbetats för kulturområdet eller 
för universitetsutbildningen. Mer om detta nedan.

Vi vill dock påpeka att en möjlig samverkansstrategi också kan byggas på 
ett konkurrensperspektiv. Genom att olika enheter inom både den konkur-
rensutsatta sektorn och den offentliga sektorn finns etablerade skapas ett ut-
vecklingstryck och en bra grogrund för ett effektivt resursutnyttjande, mång-
fald och innovationer. En samverkansmodell som innefattar konkurrens och 
marknadsformer är därför en viktig del av ett övergripande synsätt på fortsatt 
samarbete i Öresundsregionen. 
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Det ska samtidigt nämnas att det som ofta utmärker interaktionen mellan 
”off entligt och privat” eller ”samverkan och konkurrens” är att de två mod-
ellerna blandas, över tiden och mellan olika sektorer. Aktörer i off entlig sek-
tor samverkar således med aktörer i privat sektor och samverkan avbyts med 
konkurrens i fl era olika dimensioner. Aktörer kan också komplettera varandra 
på olika sätt i en konkurrensmarknad eller genom en integration, antingen i ett 
företag eller i off entlig sektor. Här är man tillbaka till den så kallade transak-
tionskostnadsteorin, som syftar till att beskriva när man kan förvänta att en 
integration av kompletterande verksamheter på en marknad kommer att ske, 
respektive när en spontan koordinering genom konkurrensmarknader kan 
fungera. Över tid kan man hävda att lärande i organisationer och på marknad-
er leder till att specifi k kunskap som utvecklats inom eller fi nns i enskilda or-
ganisationer övergår till allmän kunskap bland många aktörer. Detta är i sig ett 
argument för att integration baserad på stora formella organisatoriska enheter 
kan förlora sin styrka över tiden. Kanske är detta en av förklaringarna till SAS 
svårigheter under det senaste årtiondet. Nokias svårigheter inom mobiltele-
fonisegmentet kan kanske också förklaras av detta fenomen. 
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Figuren ovan illustrerar tre sådana olika idealtyper av konkurrens och special-
isering på marknader med olika grad av konkurrens och integration. I konkur-
rensexemplet fi nns fl era olika aktörer i två separata marknader eller geografi s-
ka områden utan mer omfattande utbyte eller interaktion, till exempel Skåne 
och Själland. I specialiseringsfallet har denna ursprungsbild förändrats genom 
att aktörerna utvecklat en specialisering, som kan vara en följd av handel. I det 
tredje exemplet har gränsen mellan de geografi ska områdena eller marknader-
na utjämnats. Tillskapandet av en inre marknad i EU eller sammanslagningen 
av geografi ska områden i off entlig sektor kan vara exempel på det. I praktiken 
fi nner man ofta att de tre olika modellerna verkar sida vid sida i varje givet till-
fälle. Vissa segment av en marknadsplats är integrerade medan andra är mer 
separerade.

Genom att vara mer medveten om vilken modell man arbetar med i olika fall 
kan en mer ändamålsenlig samverkansform ofta väljas. Kanske ska till exempel 
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konkurrensmodellen väljas för kultursektorn där pluralism och snabbrörlighet 
är viktig för att erbjuda ett brett utbud, medan integration kan vara nödvändig 
för att lösa stora gemensamma investeringsbehov, som i infrastrukturen?

3.4 Incitament – piska eller morot?

En fjärde dimension som vi vill hålla fram i detta sammanhang är vilken styr-
modell som används för att påverka samverkan. Här kan man hitta två grund- 
läggande synsätt i litteraturen och i praktisk politik och i företag/organisa-
tioner.

En modell utgår från att samverkan drivs fram mest framgångsrikt genom 
en ”top-down” orienterad styrning av organisationsformer mm. Det är också 
en syn på samverkan som har samband med styrning som baseras på regler 
och kontroll som styrfilosofi. Genom att organisera om, bilda nya organisa-
tionsformer och samband förväntar sig ägare, i privat eller offentlig regi, kun-
na styra eller organisera fram en samverkan, som kanske inte funnits tidigare. 
Detta är en styrform som kanske bäst fungerar på nivåerna tre och fyra i den 
institutionella modellen, och som ofta kan vara effektiv inom ramen för givna 
utgångspunkter när det gäller institutionell miljö.

En annan modell utgår från att det är enskilda aktörers agerande som är 
avgörande för att ett gott resursutnyttjande och en bra koordinering i övrigt 
kommer till stånd. Denna modell brukar också poängtera innovation, dynamik 
och utveckling som viktiga kännetecken på en lyckad styrfilosofi. Här söker 
man också efter de incitament, ofta ekonomiska styrmedel, som gör att ett 
spontant decentraliserat agerande hos många aktörer leder fram till ett gott re-
sursutnyttjande och en bra koordinering av olika aspekter. Här kan man verka 
både inom ramen för de befintliga institutionella ramarna men ofta är denna 
typ av åtgärder kopplade till att man försöker skapa de incitament man vill gen-
om att till exempel ändra på skatteregler eller annan lagstiftning (vilket givetvis 
inte är uteslutet i den andra styrmodellen).

En iakttagelse är att man i Öresundssamarbetet kanske oftare väljer politisk 
”top-down” styrning genom reglering (”piska”) än genom styrmedel som  
öppnar för spontana aspekter (”morot”). Det är en aspekt som är kopplad till 
de tre övriga dimensionerna i detta kapitel och som vi avser att återkomma till 
genom rapporten.

En annan iakttagelse, som kommer fram bl.a. i de intervjuer vi genomfört, 
är att danskt ledarskap ofta uppfattas som mer hierarkiskt än svenskt av flera 
aktörer. Kanske kan det liknas vid mer av incitamentsstyrning i Sverige och 
mer hierarki-styrning i Danmark. 
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3.5 Olikheter driver samverkan

En sammanfattning av flera av synsätten och de teoretiska utgångspunkter-
na i detta kapitel kan också vara det spontant något paradoxala förhållandet 
att det förefaller finnas en integrerande kraft i situationer när olikheter finns 
mellan regioner som gränsar till varandra. Olikheter utgör inte bara hinder. I 
Öresundssamarbetet kan man således notera att skillnader i växelkurs, skat-
tepolitik, branschfördelning, invandringspolitik och flera sådana förhållanden 
tenderar att ge upphov till incitament att söka sig till den ”andra” sidan av Öre-
sund. Således kan man notera att utbytet i resande över Öresundsbron ökat 
när det funnits större skillnader i växelkurs, och att det avtagit när växelkursen 
utjämnats. Att olikheter ger upphov till handel och specialisering, som i sin tur 
driver effektivitet i ekonomin är ju också grunden för generell handelsteori.

Detta är ytterligare ett tecken på att samverkan och integration är mång- 
facetterade begrepp. Modeller som vid en ytlig betraktelse kan förefalla minska  
förutsättningarna för samverkan och integration kan i själva verket vara de 
bästa för att driva en ökad samverkan och integration. I de olika fallstudier vi 
genomfört kommer vi att kunna se flera exempel på detta.



SAMARBETEN – FÖRHOPPNINGAR OCH VERKLIGHET | 35

4. Samarbeten – förhoppningar och 
verklighet
I detta kapitel sammanfattas kortfattat iakttagelserna från de tre områden vi 
studerat; Kultur och Evenemang, Näringsliv samt Forskning och Utbildning. 
För vart och ett av de tre områdena görs inledningsvis en presentation av iakt-
tagelser som sedan sammanfattas och diskuteras i termer av huruvida de kan 
ses som mer generella slutsatser.  

Ambitionen är att visa hur Öresundssamarbetet organiserats samt vilka 
styrformer och incitament som använts för att främja samverkan.

4.1 Iakttagelser från området Kultur och Evenemang 

Det empiriska materialet inom detta område väcker frågan, huruvida samver-
kan och konkurrens kan samexistera och känneteckna samspelet mellan ak-
törer verksamma inom sektorn. Det Öresunds-regionala arbetet inom sektorn 
sker på flera nivåer samtidigt, från utarbetande av politiska visioner och stra- 
tegier till enskilda individers handlande och nyttjande av utbud och möjligheter 
i regionen. I Intervjumaterialet framkommer att det ofta är på individnivå, i det 
vardagliga livet, som integrationen faktiskt har utvecklats.

I genomförda intervjuer framkommer att det från politiskt håll finns en ut-
talad ambition att integrera kultursektorn, eftersom man bedömer att det finns 
stora möjliga värden att vinna i ökad samverkan och samordning. I realiteten 
förefaller dock ett ökat samarbete över Öresund i huvudsak vara resultatet 
av en organisk process, där samverkan vuxit fram som resultatet av samspel 
mellan enskilda aktörer. Arbetet med implementeringen av det strategiska do-
kumentet Eventstrategin från Öresundskomiteen nämns av flera intervjuper-
soner som ett exempel i detta hänseende. Strategin utgår från att det är genom 
skapandet av samverkan, samarbetsprojekt och planering som ”integration” 
uppstår på bästa sätt. Flera intervjupersoner är dock tveksamma till nyttan av 
Eventstrategin, och uttrycker att det är mer som en ”storslagen politisk vision” 
än som ett dokument som leder till faktisk handling.

Eventstrategins fokus på ”större evenemang” ifrågasätts, och frågan ställs 
om inte andra mer småskaliga satsningar skulle ge större nytta för samarbetet. 
Diskrepansen mellan Eventstrategins vision och den faktiska relationen mel-
lan aktörerna illustreras i Figur 5 nedan. Eventstrategin syftar till att främja 
koordinering mellan aktörerna inom sektorn. Våra intervjuer visar dock att 
aktörerna inom sektorn sällan har använt formaliserade kanaler för samspel, 
utan att det istället är informella nätverk och kontakter som skapat grunden för 
samverkan.
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Samverkan – Komplement - Konkurrens

En fråga som återkommer i flera intervjuer är huruvida de två marknaderna; 
kulturlivet på Själland och kulturlivet i Skåne, bör utvecklas för att komplet-
tera eller konkurrera med varandra. Det finns inget givet svar på denna fråga. 
I vissa sammanhang upplevs konkurrens som positivt och i andra som im-
produktivt. Framgångriska utvecklingsstrategier kan baserat på de praktis-
ka erfarenheterna bygga på såväl konkurrensperspektiv som samverkan och 
komplettering. En summerande intryck är också att det går att förena samver-
kans- och konkurrensstrategier. 

Malmö Opera och Det Kongelige Teater i Köpenhamn är två aktörer i re-
gionen som under en period sett en fördel med att kommunicera och samverka 
kring gemensamma intressen, för att kunna dra maximal nytta av efterfrågan 
på kultur. Institutionerna har till viss del specialiserat respektive utbud.  

Malmö Opera har under en period inriktat sig mot en mer populärkulturell 
publik, medan Det Kongelige Teater har haft en mer klassisk repertoar. Man 
kan tolka det som en framgångsrik samverkan eller som en konkurrensstrategi 
på en marknad. Det är ofta betraktarens perspektiv som avgör hur olika ini-
tiativ ska tolkas. På senare tid ser man en övergång till en situation där båda 
operahusen erbjuder en bredare repertoar. Över tiden sker sådana växlingar 
mellan olika konkurrensstrategier.  

Men relationen mellan samverkan och konkurrens kan också ses ur andra 
perspektiv. Ett perspektiv som kan läggas avser lokal respektive regional nytta. 
Ur ett lokalt perspektiv ses exempelvis etableringen av den nya arenan i Köpen-
hamn som ett värdefullt tillskott, eftersom Köpenhamn inte haft en arena med 
så stor kapacitet. Ur ett regionalt perspektiv finns det redan en arena med 
nästan lika stor kapacitet i Hyllie, 15 minuter bort med tåg från den plats dit den 
nya Köpenhamnsarenan är lokaliserad. Det finns en farhåga att de två arenor-
na kommer att ”konkurrera ihjäl” varandra, genom att tävla om samma publik 
och att ingen av dem kommer att generera de intäkter som är nödvändiga för 
lönsamhet. Med ett sådant synsätt hade det kanske varit bättre att prioritera en 
av arenorna. 

Men man kan också tänka sig att konkurrensen mellan de två arenorna 
skapar värden. Konkurrensen mellan arenorna kan ge påtagliga incitament till 
kundorientering och kvalitetstänkande, och naturligtvis kan den konkurrens-
situation som nu uppstått ge upphov till samverkan som exempelvis skulle ta 
sin utgångspunkt i att etablera Öresund som en ”arena-region” där någonting 
”alltid är på gång”, och visst kan man tänka sig ett samarbete liknande det som 
tidvis etablerats mellan Malmö Opera och Det Kongelige Teater. Ett skäl som 
skulle kunna möjliggöra samarbeten är att etableringen ger möjlighet att koor-
dinera de två arenornas verksamheter i syfte att gemensamt attrahera större 
evenemang och bli konkurrenskraftiga på den internationella marknaden.
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Det senare resonemanget går helt i linje med Eventstrategins agenda, som 
bygger på att koordinering inom regionen bidrar till ökad internationell 
konkurrenskraft. Som nämndes ovan visar intervjuerna att många aktörer i re-
gionen är tveksamma till Eventstrategin och dess möjligheter att vägleda förän-
dring. Av intervjuerna framgår vidare att intervjuade tjänstemän och politiker 
visat sig ha en större tilltro till Eventstrategin än vad verksamma aktörer inom 
sektorn gör.

Utifrån föreliggande iakttagelser förefaller det empiriska materialet kunna 
sammanfattas relativt väl i relation till de tre typer av marknad som presen-
terades i kapitel tre i denna rapport:

• En konkurrerande marknad, Arenorna i Köpenhamn och Hyllie skulle 
kunna utveckla en sådan relation. Arenorna är självständiga enheter och re-
lationen mellan dem kan definieras som informell. 

• En kompletterande marknad. Samarbetet mellan Malmö Opera och 
Det Kongelige Teater i Köpenhamn kan här ses som exempel på en sådan  
strategi. Också i detta exempel kännetecknas samverkan av att den sker in-
formellt.

• En integrerad marknad. Ett exempel på strävan efter en sådan idealtyp  
av marknad representeras av Eventstrategin och dess samordningsambi-
tioner. Det bör samtidigt noteras att en gemensam marknad med låga insti-
tutionella hinder ger förutsättningar för en konkurrenspräglad samverkan. 

Det saknas i allt väsentligt belägg för att generellt hävda att någon av de tre 
marknadstyperna skulle vara den andra överlägsen för att uppnå samverkans-
vinster. Snarare är vår slutsats att framgång ligger i att förstå när, och under 
vilka förutsättningar, en viss modell kan ge bäst utdelning.

Vår poäng är att valet av samverkansmodell och ställningstagande till hu-
ruvida samarbete ska baseras t.ex. i informella (frivilliga) relationer eller for-
maliseras (göra bindande) är situationsberoende. Det finns inte en allena salig-
görande metod, vilket våra fallstudier väl belyser. I valet mellan informella och 
formaliserade processer är det avgörande att förstå vilka intressen som driver 
en viss aktörs beteende och vilka incitament som skulle kunna leda till samver-
kan med andra aktörer. Det finns skäl att förstå att incitament till samverkan 
kan skapas på två sätt, antingen genom att samverkan erbjuder fördelar (mo-
rot) eller att utebliven samverkan leder till bestraffning (piska). Vi diskuterar 
möjligheterna att skapa incitament för samverkan i nästa avsnitt.



38 | SAMARBETEN – FÖRHOPPNINGAR OCH VERKLIGHET

I figuren nedan redovisar vi de exempel på samverkan som vi studerat och 
som presenteras mer utförligt i Bilaga 2. Eventstrategins mer långtgående 
koordineringsambitioner kontrasteras mot verklighetens relativt spontana och 
icke-koordinerade exempel på samverkan och konkurrens.

Figur 5. Samverkansexempel inom Kultur- och Evenemangsområdet 

Incitament – piska eller morot

Det empiriska materialet visar att samarbetsprojekt inom sektorn både har 
drivits med såväl ”piska” som ”morot” som styrmodell.

Eventstrategin syftar till att koordinering bör ske mellan regionens kul-
turinstitutioner, incitamentet för samarbetsformen är att öka regionens totala 
konkurrenskraft på den internationella marknaden. Strategin framhåller att 
innovation, dynamik och utveckling är eftersträvansvärda mål. En inriktning 
som avspeglar en entreprenöriell inriktning. Samtidigt visar intervjuerna att 
flera intervjupersoner bedömer att en del projekt har varit uppifrån styrda och 
de förmedlar bilden av att de saknar incitament för att samverka. 

Ett exempel där visionerna inte går i linje med utfallet är arrangemanget 
Öresundsfestivalen. Även om evenemanget bygger på välvilliga incitament och 
idéer, fick det inte det genomslag som arrangörerna hoppats på, då festivalens 
besökare (år 2012) blev färre än förväntat. Idén om Öresundsfestivalen bygger 
utöver att den ska fungera som en kulturscen, på att aktörer inom kulturlivet i 
regionen skall kunna använda festivalen som en mötesplats med utrymme för 
att skapa nätverk och samverkan. Ifrågasättandet av Öresundsfestivalen är inte 
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unikt, ett flertal av de intervjuade aktörerna vittnar om en svårighet att få initia-
tiv integrerade i ordinarie verksamhet. 

Projekten har ofta varit ”top-down” styrda, saknat förankring och sällan 
visat sig få genomslag och att bli annat än ett engångsevenemang. Vissa even-
emang uppfattas av flera intervjupersoner som ”ett spel för galleriet”, exempel-
vis Öresundfestivalen. Från politiskt håll startar man upp projekt, bland annat 
Oresund Event Center och Eventstrategin men det finns sällan bäring för dessa 
i en bredare kontext. En anledning till detta är att det finns en diskrepans mel-
lan det faktiska kulturlivet och föreställningen om det pågående Öresundssa-
marbetet. 

Ytterligare en problematik som uppstår är vad som händer med projekt eft-
er att projektpengarna tagit slut. Det har visat sig vara svårt att få projekt att 
bli långvariga. Samtidigt ska inte kortare projekts betydelse för att kontakter 
knyts över Öresund underskattas. Utan projektmedel hade många projekt inte 
blivit av. Detta skulle innebära att den möjlighet till möten och nätverkanden 
som varje enskilt projekt skapar skulle uteblivit.

Med stöd i intervjuerna inom kulturområdet finns alltså skäl att noga 
överväga om, och i så fall på vilket sätt, formella strategier ska användas. Två 
nyckelfrågor har identifierats i intervjuerna. Den första rör förankring hos 
berörda aktörer. Uppenbarligen har kulturentreprenörerna andra intressen 
och prioriteringar jämfört med de som formaliserats ”uppifrån”. För det an-
dra måste frågan om incitament ställas, vad krävs för att de aktörer som ska 
genomföra strategin faktiskt gör det? Här kan finnas en rad villkor som måste 
beaktas innan en formaliserad strategi sjösätts, exempelvis kunskap, resurser, 
förväntad utdelning och sist men inte minst huruvida kulturentreprenörerna 
”tror på” strategin eller inte.

Samtidigt visar intervjuerna att aktörer samarbetar där de själva upplever 
att det finns incitament för det. Specialisering och diversifiering av aktörernas 
verksamheter driver ur detta perspektiv samverkan. Genom att specialisera sig 
får varje enskild aktör/institution tillgång till en större marknad. I detta fall 
har incitamentet för ett samarbete varit ekonomisk lönsamhet och utveckling, 
exempel på har tidvis varit just Malmö Opera och Det Kongelige Teater.

Ett projekt där aktören upplever tydliga incitament och ser potential till ökat 
samarbete är verksamheten vid Moriska Paviljongen. Här har identifierats en 
potential till utbyte över nationsgränsen i en region som karaktäriseras av en 
mångkulturell befolkning. En mångkulturell befolkning besitter ett språkligt 
och kulturellt kapital som bidrar till att nationsgränser och språkliga hinder 
inte är relevanta på samma sätt som för invånare som har en lång historia i 
regionen. Ofta har man vänner och bekanta på båda sidor av Öresund vilket 
också är ett tydligt incitament för att röra sig frekventare i regionen. 

Ett exempel på när detta kan fungera i praktiken är de gånger Moriska Pa-
viljongen gjort bokningar av stora artister från mellanöstern och Balkan, vilket 
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är evenemang som kräver ett större publikunderlag än det som finns lokalt i 
Skåne. Det har därför funnits anledning att lokalisera evenemanget till den 
danska sidan, och publiken från Skåne har erbjudits transfer med buss, samti-
digt som evenemanget har lockat publik också från andra länder än Danmark 
och Sverige. Detta tyder på att det finns en outnyttjad potential som skulle kun-
na fungera som incitament till ett framtida projekt i syfte att främja kulturellt 
utbyte i Öresund.

Det är även viktigt att ha i åtanke att transnationella samarbetsprojekt inte 
funnits särskilt länge inom kultur/event-sektorn. Det har visat sig finnas en 
ovana bland regionens aktörer att hantera den typ av samverkansfrågor som 
uppstår. Handbolls-VM 2011 och Eurovision Song Contest 2013, är exempel 
på detta. En intressant aspekt är att det just är denna typ av evenemang som 
Eventstrategin syftar till ska bidra till ökat samarbete och samverkan. 

Under Handbolls VM 2011, var kommunikationen med den danska sidan 
begränsad. I anknytning till Eurovision Song Contest 2013 visar det empiriska 
materialet att kommunikationen hade ökat och ett visst samarbete hade börjat 
ta form kring vissa frågor. Det tar tid att etablera kontakter och skapa rutiner 
för samarbete. Dock är det i detta hänseende av betydelse att påpeka att var-
je nytt projekt inneburit en utmaning och gett nya erfarenheten och bidragit 
till att nya kontakter har knutits. Detta innebär en stor potential för framtida 
samarbeten i regionen och visar att denna typ av samarbeten/samverkan man 
önskar åstadkomma är en tidkrävande process. Öresundsfestivalen som ägde 
rum första gången 2012 bör ses i ljuset av att det är ett nyskapat projekt och 
det kan finnas potential till utveckling. I förhållande till Williamsons modell, 
vilken innehåller fyra ”nivåer” av institutionella förhållanden som på olika 
sätt påverkar hur samarbeten formas, kan vi konstatera att just denna typ av 
förhållanden som handlar om språk, kulturkrets och sedvänjor tar lång tid att 
förändra. 

4.2 Iakttagelser från området Näringsliv

Öresundsbron har haft stor betydelse för näringslivets utveckling i regionen. 
Nya företag har etablerat sig och många redan etablerade företag har vuxit. Ut-
bytet över Öresund har varit betydande. Öresund har blivit en allt mer konkur-
renskraftig och tillgänglig region i norra Europa. Kastrup har haft en avsevärd 
betydelse för utvecklingen, inte minst på den svenska sidan, som tack vare bron 
fått mycket bättre tillgänglighet till Skandinaviens största internationella flyg-
plats. 

Analysen av intervjumaterialet visar att samarbetet inom näringslivssek-
torn inte är lika utvecklat som inom till exempel området Kultur och Evene-
mang. Detta kan förklara varför många intervjupersoner anser att mer borde 
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ha gjorts från politiskt håll. Till exempel efterfrågas etablerade nätverk och 
mötesplatser för regionens företagare och näringslivsaktörer. Det förefaller fin-
nas en generell tilltro till att sektorns utveckling och integration kommer att ske 
av sig själv. Samtidigt pekar många intervjupersoner på institutionella problem 
som de anser försvårar utvecklingen av näringslivssamarbetet, exempelvis de 
legala regelverken för skatter och mantalsskrivning. Eftersom dessa problem 
är väl kända och väl dokumenterade har vi valt att inte särskilt behandla dem 
i denna rapport, vilket inte på något sätt ska tolkas som om att vi ser dem som 
underordnade – tvärtom de utgör en tung black om foten för företag som vill 
utvecklas över Öresund. 

När man diskuterar näringslivssamverkan är det samtidigt viktigt att hålla 
konkurrensreglernas innebörd och EUs statsstödsregler i åtanke. Näringslivs-
samverkan kan gå över i otillåten konkurrensbegränsning och offentliga stöd- 
insatser kan riskera att klassificeras som otillåtet statsstöd. Självklart sätter 
dessa regelverk en (helt nödvändig) begränsning på samverkan in om detta 
område.

Samverkan– Komplement – Konkurrens

Utöver en allmän bild av näringslivssamarbetet i Öresund har vi valt att i större 
detalj beskriva och analysera ett par; Medicon Valley Alliance (MVA), Copen-
hagen Malmö Port (CMP) samt de två köpcentrumen Fields (Köpenhamn) och 
Emporia (Malmö). Iakttagelsen av dessa aktörers handlade på den Öresunds-
regionala arenan leder fram till en diskussion om hur aktörernas relationer 
förhåller till varandra.

Initiativet till att bilda MVA utgick från föreställningen att regionen hade 
potential att utvecklas inom området Life Science. Syftet var att skapa en trans-
nationell s.k. Tripel Helix-samverkan. Samverkan etablerades genom att bilda 
ett formellt partnerskap, arbete med ett gemensamt mål samt gemensamt poli-
cyskapade. Ambitionen var en förväntan att kunna dra nytta av hela regionens 
samlade potential. Detta gjordes med förhoppningen om att en allt mer inte-
grerad marknad skulle öka regionens chanser att bli konkurrenskraftig på den 
internationella marknaden. 

Några av de intervjuade aktörerna menar att MVA är ett lyckat samarbetspro-
jekt. Samverkan skedde mellan aktörer vana att samarbeta. Således fanns både 
kunskap, ekonomi och engagemang, tre faktorer vilka kan definieras som be-
tydelsefulla för att uppnå god samverkan. Med tiden har dock verksamheten 
och samverkansmöjligheterna förändrats, det akademiska bidraget har med 
åren blivit svagare och företag inom Life Science har generellt sett fått vidkän-
nas ökad konkurrens och lönsamhetspress. 

Detta kan vara en bidragande orsak till att vissa anser att MVA inte har ut-
vecklats i den riktning som var önskvärd. Det finns dock också andra skäl som 
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kan förklara varför samarbetet inte utvecklats på önskvärt sätt. I den hårdnade 
konkurrensen har de danska företagen klarat sig bättre än de företag som finns 
på den svenska sidan. Vidare menar vissa aktörer att orsaken till MVAs tvek-
samma utveckling återfinns i verksamhetens organisation, som saknat trans-
parens. Det är inte helt tydligt vem som är ansvarig eller hur pass definierat 
samarbetet är. MVA anses även till viss del ha en bristfällig marknadsföring 
vilket också kan ha bidragit till att samarbetsprojektet inte kommit att mot-
svara de uppställda förväntningarna. 

Med referens till den diskussion som förts ovan om ”formella” och ”informel-
la strategier” finns skäl att överväga om fokuseringen på övergripande strate-
gier och formaliserade mål och policies varit det mest framgångsrika sättet att 
stimulera samarbeten över Öresund. Mer eller mindre öppet uttalar flera inter-
vjupersoner att informella agendor och misstro mot det formaliserade samar-
betet förekommit. Oklarhet om roll- och ansvarsfördelning samt upplevelsen 
av bristande transparens är uttryck för detta. Från intervjupersonerna efterly-
ses en förstärkning av informella forum (nätverk och mötesplatser) för att kun-
na diskutera utvecklingsstrategier, såväl generella som specifika för aktuella 
problem eller sakfrågor. En slutsats som faller naturligt ur intervjuerna är att 
samspelet – och rollfördelningen politik och marknad – mellan det formella och 
det informella bör omprövas. Från näringslivsrepresentanterna efterfrågas ett 
starkt politiskt ledarskap som förmår utveckla ramar och spelplan i form av 
mål och övergripande strategier, men som samtidigt bejakar och baseras i ak-
tivt samspel med näringslivet. 

Ett annat exempel som lyfts fram i studiens empiriska del är Copenhagen 
Malmö Port (CMP), Malmö och Köpenhamns gemensamma hamnbolag. CMP 
lyfts fram som ett bra exempel på en välfungerande formell, gemensam organ-
isation. Den främsta anledningen till detta att det fanns tydligt incitament och 
ett definierat behov av ett strukturerat samarbete inom hamnverksamheten 
på båda sidor Öresund. Den fasta förbindelsen ställde krav på förändring och 
innebar både en utmaning och möjlighet till utveckling. I och med ett struk-
turerat samarbete konkretiserades möjligheter till utbyte av tjänster och 
ekonomisk effektivisering. Med andra ord, eftersom att det fanns incitament 
till samverkan fanns det även en vilja att samarbeta. Ett gemensamt hamnbo-
lag innebar att en integrerad organisation skapades och innebar fördelar för 
bägge parter. Köpenhamn kunde disponera mark att exploatera bostäder på 
och Malmö kunde utveckla tidigare industrimark till den nya hamnverksam-
heten. Samverkan byggde i det här fallet på att de två hamnarna fick möjlighet 
att specialisera sina verksamheter; Köpenhamns hamn specialiserade sig på 
kryssningsfartyg och hamnen i Malmö mot varuimport, för att på så sätt skapa   
en rationell organisation och förutsättnnigar för ekonomisk effektivitet.

Vägen fram till ett gemensamt bolag var inte helt enkel. Utan en stark tilltro 
och vilja till samverkan är det rimligt att tro att samarbetet inte skulle ha blivit 
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av. Projektet var politiskt starkt önskvärt. Det fanns en vision om att samord-
ning skulle kunna innebära stora fördelar för både Köpenhamn och Malmö. 
Samtidigt kan noteras att denna politiska vision inte kom att styra det praktis-
ka genomförandet av projektet. Tillkomsten av ett gemensamt, integrerat bolag 
kännetecknas av att det drevs av affärsmässiga motiv, snarare än av politiska 
motiv. 

Projektet CMP är intressant ur flera aspekter, utöver att det pekar på kon- 
kreta vägar att skapa integration och ömsesidiga värden ger det också insik-
ter om samspelet mellan politik och marknad. Samtidigt kan framgången med 
CMP förklaras av det faktum att Öresundsregionen såväl som bägge städerna 
(Malmö och Köpenhamn) var klara och entydiga vinnare på den nya organisa-
tionen av hamnverksamheten. Sett ur perspektivet regional utveckling är det 
intressant att ställa frågan, hur hanterar man en situation där man ser en stor 
regional nytta, men där den lokala nyttan är marginell eller kanske till och med 
negativ? Vad skulle hända om CMPs verksamhet skulle inkluderat också Hel-
singborg och Trelleborg? Kanske skulle möjligheten till regionala nyttor och 
värdeskapande öka markant, men kanske på bekostnad av lokala värden i de 
bägge städerna? Vi återkommer i slutkapitlet till en diskussion om hur ett pro-
jekt som skulle skapa stor regional nytta, men skapa nya lokala “problem” kan 
hanteras. Denna analys kommer att fokusera på frågor om politiskt ledarskap 
och kompensation genom strukturerade förhandlingar. 

Det tredje exemplet som lyfts fram i rapportens insamlade material är rela-
tionen mellan de två köpcentrumen Fields (Köpenhamn) och Emporia (Malmö). 
Intervjuerna visar, att de två köpcentrumen, som ingår i samma koncern, ser 
sig ha varsin geografisk marknad. Samtidigt framkommer att verksamheterna 
har ett formellt utbyte av information och koordinerar aktiviteter i förhållandet 
till stora internationella verksamheter eller stora detaljhandelskedjor. Även de 
marknadsdrivna processerna har visat sig påverka verksamheterna exempel-
vis genom att skillnader i valutakurser gör att danskar åkt till Emporia för att 
handla. Samtidigt tar sig svenskar över Öresund till Fields i samma ärende.

I det empiriska materialet framkommer även att Fields på den danska si-
dan upplever att Emporias bättre lämpade mer moderna lokaler är en konkur-
rensfördel i den mån att Fields nu planerar att utveckla varuhuset för att bät-
tre kunna konkurrera med Emporia. I detta hänseende kan konstateras att 
konkurrens mellan de två varuhusen leder till utveckling. Utan varuhuset på 
den svenska sidan finns det anledning att anta att Fields inte skulle ha upplevt 
behovet av att utveckla verksamheten i samma utsträckning som nu är fallet. I 
relationen mellan Fields och Emporia existerar samexistens, dvs. de två varu- 
husen är självständiga enheter men har i viss utsträckning utbyte av erfaren-
heter. En samverkansstrategi kan bygga på ett konkurrerandeperspektiv sam-
tidigt som en viss grad av kommunikation och dialog förs med vederbörande 
konkurrent, vilket detta är ett gott exempel på.
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Utifrån föreliggande iakttagelser förefaller det empiriska materialet från 
detta område, i förhållande till de tre idealtyper av en marknad som presen-
terades i kapitel tre, visa på en marknad med konkurrens, vilket Emporia och 
Fields utgör ett exempel på. Samtidigt visar dock CMP och samordningen av 
hamnverksamheten i Malmö och Köpenhamn på vilken potential som ligger 
i samverkan och samarbetet. I fallet CMP har kunnat erhållas vinster, såväl 
för regionen som för de bägge städerna och deras hamnverksamhet. Exemplen 
visar alltså att verksamheter som konkurrerar på en gemensam marknad kan 
vinna fördelar av samverkan.

Figur 6. Samverkansexempel inom Näringslivsområdet

Exemplen i detta avsnitt sammanfattas i Figur 6. Fields och Emporia är exem-
pel på samarbeten som har lösliga former. Kanske ska detta ses som en naturlig 
följd av att de två verksamheterna är konkurrenter även om de ingår i samma 
verksamhet. MVA och CMP är två exempel på mer långtgående samarbeten, 
dock med olika innehåll och är placerade till höger i fi guren.

Att bemöta institutionella hinder och kulturella skillnader

Det empiriska materialet inom näringslivsområdet visar att det är betydelse-
fullt att ta tillvara den kreativa miljö transnationellt samarbete ger förut-
sättningar för. Flera av aktörerna uppger att de i ett inledande skede upplevt 
skillnader mellan den danska och svenska ledar- och företagskulturen. Flera 
av de intervjuade aktörerna upplever att rätt inställning till mötet mellan kul-
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turerna innebär en positiv drivkraft. Den svenska, konsensusdrivna ledar- 
stilen och den mer operativa danska har ställt krav på kompromiss. Sett i förhåll- 
ande till Williamsons fyra nivåer (se kapitel 3), är det betydelsefullt att ha i 
beaktande, att samarbeten som bland annat bygger på mötet mellan den svens-
ka och danska kulturen kan vara mycket tidskrävande.

Samtliga aktörer vittnar om att de dagligen stöter på institutionella hinder 
som grundar sig på att de danska och svenska systemen, exempel arbetsmark-
nad och trygghetssystem inte synkroniserar med varandra, vilket försvårar 
det transnationella utbytet. Detta är ett övergripande problem för samtliga ak-
törer i regionen men i vilken utsträckning och vilket uttryck det tar sig beror på 
bransch och varje enskilt företags förutsättningar. Information är en betydelse-
full faktor, där Öresunddirekt bedriver ett viktigt arbete som skulle kunna 
utvecklas ytterligare. Det efterfrågas nätverk, mötesplatser där företagare/ak-
törer kan träffas och diskutera dessa frågor, utbyta erfarenheter och därigenom 
lyfta frågorna med en gemensam röst.

Samarbetsformerna inom regionens näringsliv ser olika ut. På sina håll 
har den varit rotad och byggt på enskilda aktörers och företags agerande. Det 
empiriska materialet visar att ekonomisk effektivitet och lönsamhet har varit 
nödvändiga incitament för att samarbete ska komma till stånd. Detta självklara 
fokus på lönsamhet är dock på intet sätt oförenlig med lokal och regional nyt-
ta, vilket exemplet med CMP är ett tydligt exempel på. Utmaningen ligger här 
på ett påtagligt sätt på att utveckla formerna för samverkan mellan politik och 
marknad. 

Det finns en tydlig efterfrågan på att skapa fler kontaktytor mellan region-
ens aktörer, mötesplatser och nätverk där aktörer kan komma samman i syfte 
att utbyta erfarenheter och definiera en konkret bild över företagens situation 
och roll i den regionala utvecklingen. Det handlar om att underlätta för sam- 
arbete på en nivå som berör personer som faktiskt arbetar/lever transnatio-
nellt. Språket som ofta upplevs som ett hinder för att samarbeta över nations-
gränsen har visat sig vara ett problem, där det finns skäl att ompröva det idag 
förhärskande synsättet, att det kommer att övervinnas med tiden. Vi återkom-
mer i det avslutande kapitlet till frågor om politiskt ledarskap och om rollför-
delningen mellan politik och marknad.

4.3 Iakttagelser från området Forskning och Utbildning

Såväl innan Öresundsbron stod klar som tiden efter har arbetet med att främ-
ja ett närmare och mer systematiskt samarbete mellan de olika aktörerna i 
regionen inom forskning och utbildning pågått. Utifrån detta perspektiv pre-
senterar rapportens empiriska del samarbetet inom initiativen Öresundsuni-
versitetet, Öresunds Science Region, ESS och MAX IV samt inom den nystarta-
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de dialogen mellan de regionala lärosätena. Även samarbetsexemplet MVA är 
ett näringslivsinitiativ med viktigt bäring på samarbete kring forskningsfrågor. 
Idag har både Öresundsuniversitetet och Öresund Science Region lagts ned, 
och till viss del finns det en stark förhoppning om att anläggningarna ESS och 
MAX IV framöver ska axla rollen som ett enande projekt som bidrar till ökat 
samarbete mellan de danska och svenska aktörerna, inom såväl forsknings-, 
utbildnings- som näringslivsområdet. 

ESS och MAX IV innebär en unik potential för utveckling av utbildning 
och forskning på flera nivåer i ett Öresundsregionalt perspektiv. Farhågor som 
finns är att nationella överväganden och agendor i kombination med institutio-
nella hinder ska göra att potentialen att fungera som en viktig samarbetsstär-
kande samlingspunkt inte till fullo tas tillvara. Det är angeläget att definiera 
en regional ägarroll för projekt av detta slag för att det ska kunna bidra till den 
regionala samverkan på bästa sätt. 

Potentialen inom forskning och utbildning i Öresundsregionen kan 
definieras som stor, trots detta finns det tydliga indikationer på att det inte varit 
helt enkelt att mobilisera ett mer omfattande och övergripande samarbete mel-
lan regionens institutioner och lärosäten i syfte att främja utvecklingen inom 
utbildning, forskning och näringsliv. Däremot omvittnar flera intervjupersoner 
förekomsten av ett betydande akademiskt samarbete av mer informell karak-
tär. Det handlar om enskilda forskare som utvecklat samarbeten vad gäller 
såväl sampublicering av vetenskapliga artiklar som student- och lärarutbyten. 
Dessa samarbeten är dock inte resultatet av formaliserade och institutionella 
samarbeten, utan snarare är de baserade i informella nätverk mellan forskare 
och institutioner vid olika högskolor. Detsamma gäller, om än i lite mindre ska-
la, för utbildningsområdet där lärosäten samarbetar kring gemensamma ut-
bildnings- och doktorandprogram. 

Flera aktörer nämner att de största utmaningarna återfinns på utbildnings-
sidan, där flera större som mindre samarbetsinitiativ fått avslutats trots intres-
se från såväl utbildningsaktörerna som från studenterna. Ett betydande hinder 
för samarbete kan relateras till nivå två i Williamsons modell, de nationella 
politiska, rättsliga och byråkratiska systemen sätter käppar i hjulet för såväl 
uppifrån planerade som spontant framväxta samarbetsprojekt. Vad gäller sam- 
arbetsexemplen Öresundsuniversitetet och Öresund Science Region finns en-
ligt intervjupersonerna ett flertal samverkande skäl till varför dessa inte har 
fungerat. Det handlar om rivalitet mellan lärosätena och allmänna, system-
baserade orsaker, såsom barriärer för studentmobilitet och obalanser i utbild-
ningsutbudet, men också om mer specifika, individrelaterade orsaker, såsom 
personkemi mellan deltagande aktörer och beroende av eldsjälar, som förklarar 
varför dessa initiativ slutligen avvecklades. Bilden av varför inte samverkan ut-
vecklats så som var tänkt varierar beror på vem som tillfrågas. 
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Nedan diskuteras de presenterade samarbetsexemplen i ljuset av den insti-
tutionella modellen. Dels analyseras hur exemplen förhåller sig till begreppen 
konkurrens, komplement och samverkan, dels lyfts incitamenten bakom dessa 
fram. Efter det behandlas de för detta område så viktiga institutionella hindren. 
Avsnittet avslutas med reflektioner kring värdefulla erfarenheter som kan  
lyftas fram som inspel till det framtida regionala utvecklingsarbetet i Öre-
sundsregionen.

Samverkan – Komplement – Konkurrens

Det empiriska materialet för forsknings- och utbildningsområdet visar att det 
finns en hel del olika samarbetsinitiativ av mer formell karaktär i Öresundsre-
gionen, där aktörerna möts på mer eller mindre regelbunden basis och arbetar 
samman kring gemensamma projekt (Figur 7). I fallen Öresundsuniversitetet, 
MVA och ESS har det varit frågan om arbete i form av ett reellt partnerskap, 
där tanken är att parterna ska ha gemensam policy och arbeta tillsammans mot 
gemensamma mål. I MAX IVs fall rör det sig om lite lösare samarbete, dock i 
form av ett mer regelbundet utbyte av information och erfarenheter, man kan 
sägas träffas kring gemensamma projekt. Danska aktörer har en stark ställ-
ning inom forskningen knuten till MAX IV, och Danmarks Tekniska Universi-
tet (DTU) har mycket samarbete med anläggningen, i form av forskare som har 
delar av sin verksamhet förlagd till anläggningen.

Figur 7. Samverkansexempel inom Forsknings- och Utbildningsområdet.
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En iakttagelse utifrån det empiriska materialet är att det i initiativet Öre-
sundsuniversitetet fanns en besvärande diskrepans mellan det sätt på vilket 
projektet drevs – ”top-down” – och hur aktörerna som var involverade i detta 
önskade att det skulle drivas – mer underifrån och utifrån behov relaterat till 
specifika sakfrågor. I figuren ovan åskådliggörs denna diskrepans mellan vi-
sionen om en mer formaliserad samverkan med de faktiska samarbetsformer-
na, som dragningen åt vänster i figuren visar. De enskilda regionala lärosätena 
är självständiga enheter, där det i vissa fall finns ett konkurrensinslag mellan 
aktörerna och i andra fall ett kompletterande agerande. 

Initiativet Öresundsuniversitetet fick, enligt intervjupersonerna, för fas-
ta och formella former alltför snabbt. Det skapades en överbyggnadsorgani-
sation som skulle samla alla regionens lärosäten under ett paraply, vilket av 
vissa rentav upplevdes som en potentiell konkurrent mot den egna verksam-
heten. Namnet Öresundsuniversitetet menade man kunde missuppfattas som 
ytterligare en, konkurrerande universitetsaktör vid sidan om de redan exis-
terande lärosätena i regionen, istället för att utgöra en sammanbindande kraft. 
Intressant att notera är således att Öresundsuniversitetet drevs fram som ett 
”top-down” initiativ, men när det mötte motstånd från enskilda individer och 
lärosäten fanns ingen central eller överordnad aktör med kraft att realisera de 
intentioner som låg till grund för initiativet.

I regionen finns flera större universitet som i sig själv är kända på europeisk 
och internationell nivå. I intervjuerna framtonar en skepsis mot att mark-
nadsföra sig under något annat namn än sitt eget. Namnet på lärosätet är ett 
inarbetat varumärke som har betydelse för att attrahera såväl studenter som 
forskningsresurser. Universiteten drivs idag i högre grad än tidigare efter när-
mast affärsmässiga principer och av detta skäl vill man vårda det egna varu- 
märket samtidigt som man är skeptisk till att lägga pengar på aktiviteter som 
inte direkt och tydligt bidrar till att öka den egna verksamhetens lönsamhet och 
konkurrenskraft. Detta kan skapa alltför stängda universitetsmiljöer som ris-
kerar att leda till minskat samarbete inom forsknings- och utbildningsområdet 
i Öresundsregionen. Därmed kan konstateras att det finns ett tydligt konkur-
rensinslag som i viss mån hämmar ett mer utvidgat gränsöverskridande, re-
gionalt samarbete.

Samtidigt som intervjupersonerna ser uppenbara skäl till varför inte samar-
betet utvecklats mellan olika utbildningsinstitutioner, så beklagar man att des-
sa hinder inte kunnat övervinnas, eftersom man ser en potential i ett utvecklat 
samarbete och samordning. Flera intervjupersoner bedömer att det finns my-
cket att vinna för såväl regionen som helhet som för de enskilda lärosätena om 
ett mer strukturerat samarbete kan utvecklas. Det finns en outnyttjad potential 
på forsknings- och utbildningsområdet idag. Flera intervjupersoner menar att 
i Öresundsregionen skulle ett konstruktivt samarbete inom forsknings- och 
utbildningssektorn kunna stärka regionens möjligheter att konkurrera på den 
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globala marknaden. Den allmänna trenden är att samarbeta med de parter som 
är bäst lämpade oavsett var finns i världen, och inte primärt i det geografiska 
närområdet. Det empiriska materialet tyder dock på att många i första hand 
riktar sina sökljus mot de mest framgångsrika internationella miljöerna. En 
risk med detta beteende är att andra lärosäten och institutioner, exempelvis 
i Öresundsregionen, som möjligen skulle kunna vara lika goda samarbets- 
miljöer inte riktigt finns med i samverkan. 

Incitament – piska eller morot

Ett viktigt incitament till att öka samverkan inom forsknings- och utbildning-
sområdet har varit att ta till vara den potential som finns i regionen. Såväl på 
Själland som i Skåne finns starka forsknings-, utbildnings- och näringslivs- 
miljöer bland annat inom Life Science, i form av medicinska fakulteter och sto-
ra läkemedelsföretag. Vidare finns det flera stora sjukhus, med stor medicinsk 
kompetens. Därtill finns starka miljöer relaterade till nano- och materi-
alkunskap som varit drivande bakom framtagandet av initiativen MAX IV och 
ESS. Därmed kan konstateras att drivkraften i de flesta av de samarbetsinitiativ 
som tagits upp i denna rapport gällande forskning och utbildning är de regio- 
nala styrkepositionerna på området, som har historiska rötter på båda sidorna 
om Öresund.

På utbildningssidan har ett tydligt incitament för samverkan varit att ut-
veckla mer attraktiva och kostnadseffektiva utbildningsprogram. Inte minst 
gäller detta utbildningarna som inte attraherat tillräckligt antal studenter för 
att kunna ge kurser med god ekonomi. Exempelvis har försök gjort att etablera 
en gemensam metrologiutbildning. Trots barriärer som satt stopp för mycket 
av denna typ av verksamhet tas initiativ till samarbeten fortsatt i mindre skala. 
Aktörerna hittar vägar att hantera systemet, men det kan inte ske på mer sys-
tematiserad och större skala till följd av de gränshinder som finns. Exempelvis 
har danska staten infört generella regler som innebär att studentavgifter tas ut 
av de svenska studenter som vill studera i Danmark. 

Mycket talar för att en viktig ingrediens framöver, i ett utökat Öresundsre-
gionalt samarbete inom forsknings- och utbildningsområdet, är länkat till när-
ingslivets medverkan i samarbetsinitiativen. Tre existerande initiativ där det 
finns ett tydligt näringslivsinslag är MVA, ESS och MAX IV. En av de viktigaste 
kritikpunkterna mot Öresundsuniversitetet var att det var en form av konstru-
erat samarbete, påtvingat uppifrån, medan lärosätesaktörer och andra viktiga 
aktörer mer arbetat utifrån där behoven och intresset funnits, dvs. samarbete-
na har fått växa fram mer organiskt över tid på en form av gräsrotsnivå. Denna 
behovsorienterade samarbetsstrategi stämmer överens med hur näringslivet i 
mångt och mycket fungerar. Häri ligger en potential till gemensamma incita-
ment som kan innebära ett utökat gränsöverskridande samarbete. 
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Att bemöta institutionella hinder

En slutsats från denna studies empiriska material är att de institutionella grän-
shindren inom utbildningsområdet har ökat sedan bron stod klar. I vanliga fall 
är initiativ, såsom byggandet av Öresundsbron, som tidsmässigt för två mark-
nader närmare varandra främjande för ett ökat utbyte mellan dessa marknad-
er. Men i fallet utbildningsområdet i Öresundsregionen har nya regleringar, 
styrda av en inomnationell mer protektionistisk diskurs, under årens lopp 
medverkat till att bygga upp nya gränshinder. 

För att på längre sikt kunna se en utveckling mot en mer sammanvävd Öre-
sundsregion är det viktigt att de upplevda olikheterna i språk, kultur och sed-
vänjor – nivå ett i Williamsons institutionella modell – reduceras i de fall de 
utgör ett hinder för integration och utveckling. Strategier för att hantera språk, 
kultur och sedvänjor måste utformas genomtänkt och med stor försiktighet. Å 
ena sidan finns uppenbara problem med dessa skillnader, exempelvis kultur-
möten som ger upphov till konflikter eller språkförbistring som skapar bar-
riärer. Å andra sidan kan skillnaderna vara en tillgång för en multinationell 
region. Möten mellan människor med olika kultur, varierade perspektiv och 
skilda erfarenheter kan vara nyckeln till kreativitet och nytänkande lösningar. 

En viktig drivkraft i denna kontext kan vara en ökad studentmobilitet. Om 
den yngre generationen ges möjlighet att färdas fritt i regionen och ta del av 
hela det samlade utbildningsutbudet så kommer sannolikt dessa institutionella 
förhållanden att förändras. Det kommer med tiden att ske en gradvis tillnärm- 
ning i språk (en ökad språkförståelse och språkkunskap), kultur och sedvän-
jor. Men dessa processer tar lång tid. Detta gör det till en viktig problematik att 
(så snart som möjligt) försöka hitta konstruktiva lösningar på. Exempelvis kan 
obalanser i studentutbytet i relation till vissa utbildningar utjämnas genom ett 
bättre planerat utbildningsutbud på respektive sida av Öresund.

Det finns tecken på såväl ”top-down” som ”bottom-up” processer i förhål-
lande till forsknings- och utbildningssidan. Överlag har de uppifrån ”påtvin-
gade” samarbetsprojekten, såsom Öresundsuniversitetet och Öresund Science 
Region, inte fungerar, utan till slut lagts ned. Här fanns en diskrepans i visionen 
om samarbete och de incitament som aktörerna såg för att samarbeta. Parterna 
kände inte att de fick tillräckligt ut av samarbetet inom Öresundsuniversitetet. 
I relation till framtida samarbetsinitiativ är det viktigt att alla parter måste se en 
fördel av att samarbeta. Det nya initiativet till dialog mellan lärosätena har gjort 
just detta, det vill säga man har valt att startar i en dialog kring vad det finns för 
behov och intressent att samarbeta kring. 

Denna dialogform för samarbete karaktäriseras i figur 7 som en samarbets-
form som ligger strax till vänster om där de enskilda regionala lärosätena befin-
ner sig idag. Det vill säga en mer informell samarbetsstrategi, dock med ambi-
tion om att möjligen röra sig åt mer formella former, om de regionala lärosätena 
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anser att det är en önskvärd utveckling. Detta är en start på ett samarbete som 
befinner sig i motsatt position från Öresundsuniversitetet som startade utifrån 
än mer formell utgångspunkt som inte matchade de regionala aktörernas upp- 
fattning om önskad inriktning på samarbetet. Idag arbetar man på sätt och vis 
i uppförsbacke, då samarbete inom detta område är känsligt till följd av de neg-
ativa erfarenheterna med Öresundsuniversitetet. Detta visar att olika typer av 
samarbetsrelationer är optimala i olika situationer och på olika områden, och 
att det därmed är viktigt att vara flexibel och välja samarbetsstrategi utifrån 
varje situations specifika förutsättningar. 

Intervjuerna bekräftar att det idag finns ett stort antal informella samar-
beten, som över tid vuxit fram utifrån en mer intresse- och behovsorienterad 
samarbetsstrategi. Den främsta anledningen till att dessa utvecklats är att det 
finns ett behov av samordning och därmed incitament till samarbeten. Här sker 
saker spontant. Behov och intresse i sakfrågor är positiva drivkrafter som man 
ska värna om. Man kan behöva understödja dessa processer på något sätt för 
att ge en extra skjuts till dessa mer organiska processer.

Det finns av allt att döma en outnyttjad potential på utbildningssidan i 
Öresundsregionen. Det framstår som angeläget att framföra till de nationella 
nivåerna bilden av den negativa inverkan som de nya gränshindren på utbild-
ningssidan har på samarbetet i Öresundsregionen. I detta har givetvis även de 
regionala lärosätena en viktig roll att spela. Det finns utmaningar förknippade 
med realiserandet av de potentialer som ESS och MAX IV ger. Till dessa an-
läggningar kommer det att komma ett stort antal forskare från hela världen. 
Förväntningarna har tidvis kanske varit väl högt ställda. Erfarenheter från ett 
genomfört projekt i regionen under namnet ”ESS MAX IV i regionen – TITA”, 
visar att det är nödvändigt för regionens aktörer att samarbeta, för att erhålla 
optimal lokal och regional nytta av de dessa etableringar. Och att man i vissa 
avseenden kan vinna på att samarbeta och komplettera varandra istället för att 
konkurrera. 

Några kommuner kommer exempelvis primärt att agera ”bostadsort”, med-
an andra kommer att vinna fördelar genom att satsa på en profilering mot 
besöksnäring – man arbetar utifrån en modell med uppdelade, kompletterande 
roller. Nu har Danmark igång ett liknande projekt kallat ”ESS og MAX IV som 
vækstmotorer i hovedstadsregionen” (Vækstmotorprojektet). I en tredje fas 
planerar aktörer på den danska och svenska sidan av Öresund att utöka dia- 
logen till hela regionen. Dessa processer är viktiga ur ett regionalt lärandeper-
spektiv och visar på betydelsen av att aktörer möts i diskussioner kring kon- 
kreta projekt för att regionens utvecklingspotential ska kunna utnyttjas. Vidare 
visar det att olika samarbetsformer är relevanta i olika situationer. 

Även i förhållande till forskningssidan finns en besvärande gränsgångar-
problematik, exempelvis juridiska hinder som enligt dagens system i princip 
gör det omöjligt för en utomeuropeisk forskare som ska arbeta på ESS att bosät-
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ta sig i Köpenhamn. Ett varierat utbud – vilket Öresundsregionen samlat kan 
erbjuda – i form av bostadsmiljö, natur och kulturliv är viktiga konkurrensför-
delar i kampen om olika investeringar och attraherandet av exempelvis de mest 
välrenommerade forskarna. Denna möjlighet för forskarna att bo på ena sidan 
Öresund och arbeta på den andra är ytterligare en dimension i den potentiella 
samverkan i Öresundsregionen. Viktigt att arbeta med att få bort bevärande 
gränshinder som kan inverka negativt på möjligheterna för regionen och dess 
aktörer att få mesta möjliga effekter ut av de kommande forskningsanläggning-
arna ESS och MAX IV.
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5. Sammanfattande lärdomar inför det 
fortsatta Öresundssamarbetet
Det finns ett intryck som går igenom de studier vi gjort genom att läsa och lyssna 
till den Öresundsregionala debatten och samtalen. Det är en frustration över att 
samarbetet i Öresundsregionen inte nått längre än det gjort. Vår bedömning är 
att denna frustration kan minskas genom att aktörerna i regionen, med Region 
Skåne som en av de viktigare, tar till sig behovet av att tydligare situationsan-
passa samarbetsformerna. Detta kan ske genom val av organisatoriska lösning-
ar och styrmodeller efter olika tidsperspektiv och den aktuella samarbets- 
situationen. En källa till frustration menar vi är diskrepansen mellan ambitiösa  
visioner, t.ex. i ÖRUS, och den verklighet man har att arbeta med. KTHs syn är 
att förväntningarna på samarbetet bör anpassas bättre till förutsättningarna 
än hittills. Högt ställda mål måste omgärdas av realistiska föreställningar om 
möjligheten att uppnå målen inom rimlig tid. Större fokus än hittills bör sanno-
likt läggas på områden och samarbetspunkter där resultat också kan uppnås i 
rimlig tid. Det är viktigt att visa resultat för medborgarna i Öresundsregionen. 

Skillnaden mellan det synsätt som omgärdat delar av diskussionen och 
förväntningarna kring Öresundssamarbete och den syn på var verkliga poten-
tialer på kortare och längre sikt finns som KTH står för, illustreras schematiskt 
i figuren nedan.

Faktor

Kultur, sedvänjor språk

Regler, lagar, byråkrati

Governance: 
organisation och 
struktur

Resursallokering och 
incitament i vardagen

ÖRUS

KTH

Figur 8. Öresundskomiteens vision för Öresundssamarbetet (ÖRUS) och KTHs analys av på vil-
ka nivåer konkreta samarbetsresultat kan nås på kort och medellång sikt 
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En omorientering mot mer av konkret samarbete, som ligger i linje med KTHs 
syn, innebär givetvis inte att aktörerna i Öresundsregionen ska ge upp ambi-
tionerna att försöka påverka institutionella hinder på en högre nivå, och mer 
trögföränderliga sådana. Snarare menar vi att Region Skåne bättre bör tydlig-
göra att visioner när det gäller t.ex. kultur och lagstiftning är just visioner med 
möjlighet att realiseras först på längre sikt. Att förändring här sker långsamt 
och kanske i vissa fall endast spontant snarare än genom politiska åtgärder är 
en central insikt för ett framgångsrikt arbete med dessa frågor, menar vi.

5.1 ”Situationsanpassat samarbete”

De empiriska exemplen i vår studie visar, menar vi, exempel på att det i all-
mänhet är kontraproduktivt att ställa för höga krav och förväntningar på sa-
marbeten där det saknas en realistisk bas och en förankring och ägarskap hos 
berörda aktörer att samverka. Det är också viktigt att komma ihåg att samar-
beten och samverkan, eller i de mest utvecklade situationerna till och med inte-
gration, kan ha olika form. Från en lösligare samexistens utifrån olika förhål-
landen när det gäller institutionella förhållanden till situationer där olikheter 
jämnats ut eller har så obetydlig omfattning att de inte har någon hämmande 
betydelse. 

Därtill är det angeläget att erinra sig att konkurrens är en av de mer ut-
vecklade formerna för samverkan och tillväxt, kanske till och med det ytter-
sta tecknet på att en integration har uppstått. Först när gränshinder av olika 
slag, i denna rapport exemplifierade med den ”fyrnivåmodell” som vi arbetat 
med, minskat tillräckligt kan en verklig konkurrens komma till stånd. Arbets-
delning och specialisering är också ett viktigt inslag i en region som Öresund. 
Genom specialisering och arbetsdelning uppnås effektivitet i produktionspro-
cesser och en övergripande god resurshushållning. Här kommer frågan om 
att olikheter driver integration och samarbeten, mer än likheter, in som ett 
intressant inslag i en förståelse för den dynamiska verklighet som utgör Öre-
sundssamarbetet. I situationer när växelkurser, skatter m.m. avviker mellan 
Sverige och Danmark förefaller således samarbetet och utbyte över Öresund 
öka, för att avta när olikheterna minskar.

Den studie av tre olika samarbetsområden som sammanfattats i kapitel fyra 
och som redovisas mer i detalj i Bilaga 1 sammanfattas i Figur 9 nedan. Av fig-
uren framgår att merparten av samspelet i regionen har formen av samarbete, 
kommunikation och samexistens, medan färre ligger till ”höger” i diagram-
met. Långt gångna integrationsexempel finns det få exempel på. Det främsta 
är kanske hamnverksamheterna och därtill självklart Öresundsbron i sig. De 
nya forskningsmiljöerna ESS och MAX IV kan komma att utvecklas till sådana 
områden, där mer långtgående samarbeten uppstår. Samtidigt finns ett antal 
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förhållanden när det gäller ägarskap och incitament som omgärdar projekten 
som kan ge upphov till sämre utfall än vad som förväntas bland flera av ak-
törerna i Öresundsregionen. Främst kanske man kan se en risk att projekten 
kommer att domineras av nationella snarare än regionala agendor.

För att en integration ska komma till stånd krävs ofta starka ägare och en 
stark uppslutning och målfokusering på uppgiften. Det gäller för hamnverk-
samheterna och för Öresundsbron, men kanske inte för så många fler om-
råden, där projekt av olika slag med tidsbegränsad finansiering ofta dominer-
ar samarbetena. När det gäller samägda verksamheter i näringslivet kan man 
också konstatera att ett alltför långgående samarbete kan komma att stå i strid 
med konkurrenslagstiftningen, alternativt vara en mindre framgångsrik af-
färsstrategi, varför ett helt koordinerat agerande inte alltid heller är att förvänta 
i dessa sammanhang.

Figur 9. De olika exemplen på samarbete i Öresundsregionen i samverkansmodellen 

En väsentlig slutsats är således att aktörerna i Öresundssamarbetet, och här 
närmast Region Skåne, behöver ha en strategi för kommande Öresundssamar-
bete som är avvägd mot insikterna från figuren ovan och från det institutionella 
perspektivet. Bland det mer angelägna är kanske att peka på de framgångar som 
vunnits över åren och att anpassa kommande projekt till den samarbetsnivå 
som är rimlig. En nivå som inte överstiger de behov och incitament som finns i 
olika sammanhang. 

Om de institutionella förhållanden som krävs för ett långt gående samarbete, 
med en integrerad struktur, inte är för handen är det sannolikt bäst att orien-
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tera sig mot mindre ambitiösa samarbetsformer, som kan ge stora samarbets-
vinster men utan att omges av alltför högtflygande visioner. Ett antal sådana 
situationsanpassade samarbeten, finns redan idag och utmärker samarbetet 
över Öresund, Här sker en stor del av utbytet spontant på individnivå eller di-
rekt mellan samverkande organisationer.

5.2 Reflektioner och förslag

I praktiskt taget samtliga intervjuer som genomförts i projektet uppmärksam-
mas frågan om det formella kontra det informella. Intervjuerna ger ingen en-
tydig bild av vad som är att föredra för att i effektiva former främja integra-
tionen över Öresund. Å ena sidan pekas på behovet av en tydlig vägledande 
politisk vision och konkreta handlingsprogram som tydligt anger prioriterade 
satsningar. Byggandet av Öresundsbron och samverkan kring hamnverksam-
heten i Köpenhamn och Malmö förs här fram som exempel på hur politiska 
visioner kan skapa incitament till konkreta utvecklingsåtgärder. 

Å andra sidan uttrycks en tveksamhet mot ”top-down” styrda utvecklings-
satsningar. Övergripande strategier som formulerats har många gånger mötts 
med skepsis eller motstånd från de berörda aktörerna och de har därmed blivit 
mer av pappersprodukter än utvecklingsdrivare, vilket illustrerats ovan med 
exempel från kultur- och utbildningsområdena. På motsvarande sätt är det 
med informella former för samverkan. Ibland finns välfungerande nätverk och 
mötesplatser som innebär att berörda aktörer i smidiga och effektiva former 
kan samverka. I andra situationer är det tvärtom, trots en insikt att samverkan 
skulle kunna skapa ömsesidiga vinster är det svårt att hitta former och villkor 
för överenskommelser om samarbete. 

Vår slutsats från forskningslitteraturen och detta projekt är att varken 
”top-down” eller ”bottom-up” strategier per definition kan vara självklara 
val för att skapa effektiva förutsättningar för regional integration. Under vis-
sa förutsättningar förefaller en ”top-down” med en tydlig politisk vision vara 
framgångsrik. Ett exempel på detta kan vara visionen av en integrerad Öre-
sundsregion där infrastrukturen skulle utgöra den katalyserande faktor som 
gav utvecklingskraft inom olika samhällsområden. Öresundsbrons tillkomst 
och den utveckling som skett i och med dennas tillkomst är ett talande ex-
empel på hur institutionella och formaliserade utvecklingsvisioner kan vara 
framgångsrika. 

I andra situationer vore dock denna typ av ”top-down”- ansatser mindre 
effektfulla eller rentutav kontraproduktiva. Vi kan här ta kultursektorn som 
ett exempel. I vårt empiriska arbete har vi studerat olika kulturverksamheter 
och kan här konstatera att mycket av den positiva utveckling som skett kom-
mit till stånd genom ”bottom-up”-ansatser, dvs. olika lokala aktörer har sett 
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nytta av ett samarbete, de har varit del av informella nätverk och har utvecklat 
mötesplatser och relationer för att överväga möjligheter till samarbeten som 
skulle ge ömsesidig nytta. Ett exempel på hur denna typ av informell samver-
kan skapar nytta och värden är samarbetet mellan Malmö Operan och Det 
Kongelige Teater i Köpenhamn.

Utifrån detta drar vi två slutsatser. 

• För det första kan på en övergripande nivå ett ”top-down”-orienterat ar-
betssätt med politiskt beslutande visioner vara effektiva medel för att främja 
regional utveckling och integration. Denna vision kan utgöra en samlande 
bild för en önskvärd utveckling. Den kan på det sättet också bli en enande 
kraft som innebär att olika aktörer och verksamheter drar åt samma håll. 
Ytterligare en fördel med en sådan övergripande målbild är att denna kan be-
handla helheten på ett helt annat sätt än enskilda aktörer eller verksamheter. 
Det kan handla om att se på regionen som en geografisk helhet men också 
om hur olika verksamheter behöver samspela för att en regionalt önskvärd 
framtid ska vara möjlig. 

• För det andra kan politiska visioner, mål och handlingsstrategier på en gång 
riskera att bli alltför detaljerade och alltför föreskrivande, och att de därför 
kommer att negligeras, avvisas eller motarbetas av de aktörer som besitter de 
resurser som är nödvändiga för att realisera visioner och konkreta projekt. 

Denna senare problematik bör föranleda två överväganden, å ena sidan måste 
det noga övervägas vad som ska inkluderas i en övergripande institutionell 
strategi. Kärnfrågan är vad som behöver formuleras för att ge regionen en 
gemensam målbild och en färdväg för att nå dessa mål, och vad som inte ska 
regleras i visionen utan istället överlåtas till enskilda privata och offentliga ak-
törer att själva hantera.  

Å andra sidan, och det stärks av vår empiriska studier, är det angeläget att 
formerna för samspel mellan offentliga och privata aktörer utvecklas. Inter- 
vjuerna visar med tydlighet att det finns en diskrepans mellan offentliga mål 
och strategier och intressen och önskemål hos privata aktörer och olika verk-
samheter. En tydlig slutsats från intervjuerna är att försök att, med stöd i vi-
sioner och andra övergripande måldokument, styra olika privata och offentliga 
verksamheter är svårt och ofta kontraproduktivt. 

Vår slutsats är att en utvecklingsvision inte bör ha rollen att mer i detalj 
styra och reglera enskilda aktörers agerande. Snarare bör den ha till syfte att 
möjliggöra för olika aktörer att sjösätta projekt och idéer som kan bidra till 
att visionen konkretiseras och realiseras. Detta innebär i sin tur att samspelet 
mellan privat och offentligt måste utvecklas. I intervjuerna efterlyses arenor 
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och mötesplatser dels för en dialog mellan politik och näringsliv, dels sådana 
där olika aktörer med besläktade verksamheter kan mötas för att informellt 
överväga samverkan mellan olika verksamheter. Vi förespråkar således i grun-
den mer av ”morot” (incitament) än ”piska” (reglering).

5.3 Tidsperspektiv på integration

Som konstaterats tidigare är det, menar KTH, angeläget att åtgärder för att 
stärka Öresundssamarbetet tar sin utgångspunkt i möjligheten att nå resultat 
inom rimlig tid och med gott resultat för att undvika frustration. Åtgärder där 
det finns möjlighet att uppnå resultat på kortare, medellång och lång sikt kan 
här tänkas. Ett omvänt förhållande mellan ”verkningsgrad” i genomförandet 
och tidsperspektiv är rimligt att anta. Kortsiktiga åtgärder har oftare tydliga 
”problemägare” än långsiktiga och kan ofta ge konkreta resultat. Långsiktigt 
verkande åtgärder kan ofta ha otydliga ”ägare”. Åtgärder med detta tidsper- 
spektiv ger risk för oklara utfall och frustration.

Kort sikt
I detta tidsperspektiv verkar man i allt väsentligt inom ramen för givna om-
världsbetingelser när det gäller språk, kultur och lagstiftning m.m. Det som är 
fokus i detta tidsperspektiv är främst att använda befintliga resurser på bästa 
sätt. En lång rad samarbeten kan tänkas inom ramen för dessa utgångspunkter 
både inom offentlig och privat sektor för att utnyttja hittills outnyttjade sam- 
arbetsmöjligheter. Det kan gälla en förbättrad planering och utnyttjande av 
hälso- och sjukvård, kulturinstitutioner, utbildningssystem, forskningsmil-
jöer och transportinfrastruktur men det kan också vara att förbättra informa-
tion till näringslivets aktörer om samarbetsmöjligheter i närtid, t.ex. genom att 
bidra till att skapa mötesplatser och nätverk.

Flera av dessa samarbeten, som har incitamenten att nå en bättre kostnad-
seffektivitet i närtid, är givetvis redan inledda eller under utveckling. Vår re-
kommendation är snarast att tydligare arbeta med att underlätta ett antal av 
dessa genom att fokusera just på det kort- till medelsiktiga perspektivet och på 
att nå samordningsfördelar i nuet. En mer långt utvecklad samverkan kan vara 
en följd av lyckade åtgärder inom dessa områden men det bör inte vara en allt-
för uttalad målsättning, menar vi. Det leder ofta till felaktigt ställda förvänt-
ningar, ofta kanske med alltför ambitiösa organisationsformer och stor risk för 
frustration och besvikelse hos inblandade parter.

En rekommendation är att Region Skåne, tillsammans med andra parter i 
Öresund tar initiativ till en systematisk kartläggning av vilka möjliga samar-
betsområden det finns och vilka konkreta samarbeten som skulle kunna byg-
gas upp på kortare sikt. KTHs intervjustudie i bilaga 1 har gett exempel på ett 
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antal tänkbara samarbetsområden men det finns givetvis fler områden som be-
höver kartläggas. Det kan bl.a. gälla sjukvården, utbildning och infrastruktur/
transporter. Det viktiga är dock att båda parter i ett Öresundsövergripande per-
spektiv ser direkta nyttor av samarbetet, ofta i form av lägre kostnader, och att 
det finns ett tydligt ägande/ansvar för de verksamheter som analyseras.

Medellång sikt
Med detta tidsperspektiv kan det bli aktuellt att påverka både de formella 
strukturerna när det gäller lagstiftning och de formella regelverk för skatt, so-
cialförsäkringar, pensioner m.m. Dessa områden har studerats ingående av 
parterna i Öresundssamarbetet och flera rapporter har ställts samman, både på 
nationell och på regional nivå. Vår rekommendation är att återigen lyfta fram 
behovet av dessa åtgärder. En åtgärdslista som är så konkret som möjligt bör 
tas fram och krav ställas på den nationella nivån, både i Sverige och Danmark 
på att åtgärder vidtas.

En möjlighet att få uppmärksamhet för frågorna finns givetvis i samband 
med det kommande riksdagsvalet i Sverige, där Region Skåne bör verka för 
att denna fråga kommer upp som en prioriterad åtgärd för förbättrade tillväxt- 
förutsättningar och bättre fungerande arbetsmarknad i Öresundsregionen. 
Region Skåne har på senare tid tagit sådana initiativ, vilket är mycket positivt. 
Valår brukar vara bra år för att få till stånd förändringar av de statliga priori- 
teringarna.

En åtgärd att pröva, för att påverka den obalans mellan organisatoriska 
nivåer som då och då lyfts fram som ett hinder i samarbetet mellan Malmö och 
Köpenhamn, är att Sverige utser en statlig representant som får till uppgift att 
arbeta med reducering av institutionella gränshinder. Svenska staten borde 
kanske t.ex. ha ett representationskontor i Malmö med uppgift att arbeta med 
en tydlig sänkning av de institutionella gränshindren. Enn form är att utse en 
statlig förhandlingsperson, en modell som man använt inom andra områden 
med viss framgång. En annan möjlighet vore förstås att ge Länsstyrelsen i 
Malmö denna uppgift på ett tydligt sätt som redan etablerad regional repre-
sentant för regeringen. Mot detta kan hävdas att det ändå är i Stockholm som 
besluten tas. Eller att beslut i allt högre utsträckning tas i EU/Bryssel. Det 
menar vi är en onödigt pessimistisk syn. Nya grepp behöver prövas för att få 
en nystart på arbetet mot gränshindren och då kan även oortodoxa metoder 
behövas. Det behövs konkreta åtgärder för att visa på resultat. Mer utredning 
är inte vad som behövs.

Vill man pröva en mer ovanlig och avvikande väg skulle givetvis Region 
Skåne och övriga samarbetsparter kunna erbjuda sig att ta på sig att själva 
täcka de kostnader och risker som finns i den bristande samordningen av de 
nuvarande regelsystemen inom pension, skatt och socialförsäkringar mellan 
Sverige och Danmark, även om dessa frågor givetvis hör till det nationella åta-
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gandet. Region Skåne skulle t.ex. kunna erbjuda en ”samarbetsgaranti” som 
innebär att man garanterar att medborgare skriva i Region Skåne som vill ta 
arbete i Danmark försäkras att inte förlora ekonomiskt på detta när det gäller 
de sociala trygghetssystemen och skattefrågor. Region Skåne skulle helt enkelt 
kunna gå in och täcka upp den risk som den enskilde i dag måste bära i sådana 
situationer. Om en sådan garanti kan ges av Region Skåne inom ramen för 
Kommunallagens bestämmelser om den kommunala kompetensen är givetvis 
något som behöver studeras. Det skulle dock vara ett exempel på en innovativ 
lösning på en av de viktigare hämmande faktorerna i Öresundssamarbetet.

Inom de områden som de regionala och lokala aktörerna råder över fram-
står utbildning, forskning och transportinfrastruktur som väsentliga områden 
även med det här tidsperspektivet. Det redan pågående projektet The Scandi-
navian 8 Million City, som syftar till att få till stånd en ny järnvägsförbindelse 
mellan Oslo och Köpenhamn, med dess vidare förlängningar, är ett sådant bra 
exempel. Metrons möjliga förlängning mellan Malmö och Köpenhamn är ett 
annat. Ett projekt som borde inordnas tydligare i den regionala strategin är 
t.ex. en HH-förbindelse. Det är enligt vår uppfattning viktigt att Region Skåne 
och aktörerna i Skåne försöker utarbeta en gemensam strategi för detta pro-
jekt, som idag förefaller vara något som Helsingborg är mest engagerat av på 
den svenska sidan och som kanske har störst potential om man ser det som en 
del av ett regionalt kollektivtrafiksystem, och inte som en konkurrent till Öre-
sundsbron, även på den danska sidan.

Inom utbildningsområdet och forskningen finns goda och mindre lyckade 
exempel på samverkan som vi sett exempel på. En väsentlig del av samverkan 
kan sannolikt bäst förvekligas i ett kortare tidsperspektiv, när det gäller att an-
vända befintliga resurser på bästa sätt. De två projekten ESS och MAX IV har 
tidigare i rapporten lyfts fram som centrala delar av ett konkret samarbetspro-
gram. Det är viktigt att Region Skåne fokuserar på att få ut bästa möjliga samar-
betseffekter av dessa projekt.

Att finna alternativa politiska samarbetsformer över Öresund diskuteras av 
och till. Här ser vi inte några entydiga alternativ att rekommendera. Över tiden 
förefaller initiativet i det politiska samarbetet ha flyttats från nationellt, till re-
gionala och nu huvudsakligen till olika lokala initiativ. Det är sannolikt till stor 
del en avspegling av att samarbeten över tiden varit enklare att etablera och mer 
framgångsrika i de mer bilaterala och lokala formerna än i de formella struk-
turerna. Det är givetvis viktigt med goda personrelationer och fora på regional 
och lokal nivå över Öresund. 

När så stor del av samarbetena ändå sannolikt kommer att omfatta mer kort-
siktiga aspekter snarare än långsiktiga och inte annat än undantagsvis sådana 
som kräver gemensamt ägande i offentlig sektor (men väl i privat sektor) är det 
inte givet att mer resurser ska satsas just på denna politiska samverkansform. 
Vår syn är istället att Öresundskomiteen fortsatt bör kunna fungera som sa-
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marbetsorganet på den offentliga sidan. Satsa istället hellre på information och 
på att öppna samarbetet mot medborgarna än på att bygga upp nya politiska 
och formella strukturer.  

Lång sikt
Det här är kanske det mest paradoxala av de tre nivåerna eller tidsperspek-
tiven i samverkan. Å ena sidan är de flesta medvetna om att dessa förhållan-
den är relativt djupt förankrade i den svenska respektive danska kulturen 
och samhällslivet. Vi återkommer ofta till de olikheter vi upplever från båda 
håll i samverkan och konkurrensen mellan våra länder. Och vi är i allmän-
het ofta på det klara med att det här är förhållanden som inte förändras annat  
än på lång sikt.

Å andra sidan framhålls dessa förhållanden ofta som hämmande och be-
gränsande i samarbetet över Öresund. Relativt omfattande utrymme ges åt 
reflektioner om olikheternas hämmande roll och hur de hindrat samarbeten, 
från svensk sida kanske ofta som ett sätt att peka på hur olika (och nationellt 
orienterad) den danska sidan är och agerar. Motsvarande synpunkter om den 
svenska sidan finns givetvis i Danmark. Bara vi kunde åtgärda dessa frågor, 
menar man, skulle många samarbeten fungera bättre.

Vi menar att det är välgörande för samarbetet om man försöker se dessa 
olikheter som en given faktor i samarbetet. Danmark och Sverige har två tyd- 
liga och relativt lika kulturer med tydliga särdrag. Olikheterna berikar i allt 
väsentligt samverkan mellan våra länder och är en källa både till inspiration 
och frustration. Det ökade utbytet mellan kulturerna i Öresund leder till fler 
konfliktpunkter men också till ett lärande över tiden. Skillnaderna kommer 
med all sannolikhet att utjämnas över tiden; både genom ökad likhet mellan 
kulturerna i Öresund, men också som en del av skapandet av en ”sameuro-
peisk” kulturtillhörighet i norra Europa, ofta med engelska som en väsentlig 
kommunikationsbas inom alltfler samhällsområden. 

Utjämningen av dessa förhållanden kommer dock att ta tid. Ökad förståelse 
för den kultur som man önskar samarbeta med är dock i allmänhet av godo. Vår 
syn är att denna uppstår främst genom det vardagliga individuella utbytet som 
baseras på kommersiella och interpersonella relationer. Åtgärder som skulle 
drivas mer aktivt är satsningar på språkförståelse mellan svenska och danska 
i skolan. På den svenska sidan borde man kanske till exempel införa läsning av 
danska böcker som en större del av undervisningen i språk. 

Andra åtgärder, som att med offentliga åtgärder driekt söka samordna kul-
turlivet mellan Malmö och Köpenhamn, ställer vi oss däremot tveksamma till. 
Det är sannolikt att de institutionella hindren ger alltför svåra utmaningar i 
det avseendet. Det är sannolikt en bättre och mer framkomlig väg att satsa på 
samarbeten inom kulturen som bygger mer på ”enklare” kostnadsminimering/
effektivisering i det kortare tidsperspektivet än att försöka ”hoppa över” des-
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sa frågor och gå direkt på en integrationsmodell. Integration av organisationer 
utan en tydlig logik riskerar i allmänhet att misslyckas.

Projekt som Öresundsfestivalen visar tecken på att den senare Öre-
sundsövergripande strategin är svår att förverkliga när den grundläggande 
efterfrågan inte finns. Återigen är det sannolikt att tesen att olikhet sporrar 
samarbete är en bättre modell än att försöka organisera fram samverkan där 
incitament saknas. Intressant nog är kanske det tydligaste framgångsexemplet 
i detta sammanhang erfarenheterna från samarbete över Öresund från vissa 
kulturevenemang som riktar sig mot grupper i regionen där de traditionella 
kulturerna inte har samma roll. Delar av befolkningen med annan bakgrund 
än den traditionella har sannolikt god potential att bli de verkliga föregångarna 
i byggandet av en ”Öresundskultur”. 



Bilaga 1
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Bilaga 1: Indikatorer på utvecklingen i  
Öresund fram till 2012
Resandeströmmarna

Öresundsregionen har sammanlagt ca 3,7 miljoner invånare (Andersson et al, 
2013). Resandeströmmarna har efter Öresundsbrons tillkomst ökat markant. 
Inte minst under de nio första åren. År 2000 pendlade sammanlagt omkring 
3000 personer dagligen över Öresund, år 2009 hade antalet ökat till ca 19 000. 
Arbetspendlingen över Öresund har visat sig vara tämligen enkelriktad. De 
högre reala lönenivåerna i Danmark inom flera yrken och branscher har utgjort 
en attraktiv arbetsmarknad för svenskar. Detta har tydliggjorts i Öresundsbro 
Konsortiets (2010) rapport, där en enkätundersökning visar att 9 av 10 personer 
som pendlar över Öresund åker från Sverige till Danmark. År 2012, arbetade 
cirka 26 000 personer med svensk adress i Danmark. I denna statistik ingår 
även danskar som är bosatta i Sverige (Nytt från Öresund, 2013a).

Under de första åren efter att Öresundsbron byggts var antalet danskar som 
bosatte sig i Sverige större än antalet svenskar som bosatte sig i Danmark (figur 
2). Detta kan ses som en effekt av att bostadsmarknaden i Malmöregionen från 
dansk sida har upplevts som attraktiv. Under ett par år fram till 2007 var flytt-
strömmarna från Köpenhamnsregionen och Själland till Malmöregionen bety-
dande (Hansen & Serin, 2007). Sedan dess visar statistik att flyttströmmarna 
har vänt, och går nu från Sverige till Danmark. En motsvarande utveckling är 
att ökningen av trafiken över Öresund sedan 2008 har bromsat in och efter det 
minskat för varje år (Forum för Øresundsstatistik, 2012).
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Öresundskomiteens kulturstudie (2013b) visar på liknande sätt att personer 
som bor i Skåne i större utsträckning besöker den andra sidan av Öresund än 
vad boende på Själland gör. 57 procent av de tillfrågade i Skåne uppger att de 
besökt Själland någon gång under det senaste året. Detta kan jämföras med 
Själland, där 37 procent av de tillfrågade uppger att de besökt den svenska sidan 
under samma tidsperiod. Samma studie visar att en av de främsta anledning-
arna till att resa över Öresund är för att ta del av grannlandets handel. Den näst 
största anledningen är för att ta del av någon kulturupplevelse.

Sett utifrån dessa siff ror kan det konstateras att resandeströmmarna över 
Öresund har ökat kraftigt i och med Öresundsbrons tillkomst. Dock fi nns det 
de som menar att ökningen var långsam i början, i vart fall om man jämför med 
vad som hände när ett av de andra stora nordiska infrastrukturprojekten Stora 
Bältbron invigdes 1997-1998. Professor Christian Wichmann Mathiessen (2013) 
menar att denna broförbindelse ändrade Danmark drastiskt. Efter dess öppna-
nde ökade trafi ken och integrationen mellan östra och västra Danmark nådde 
en ny nivå. Men det är viktigt att vara observant på att förutsättningarna i de 
två fallen skiljer sig åt på några väsentliga punkter. 

De kulturella, politiska och institutionella länkarna mellan de båda sidorna 
av Stora Bält existerade redan innan bron byggdes. Från att Danmark var upp-
byggt med två logistiska center på var sin sida av Store Bältbron, fanns efter 
ett tag bara ett centralt center, Köpenhamn. Mötesverksamheten ändrade sig 
också, från att vara karakteriserat av en resa med övernattning till att bestå av 
dagsresor. Trafi ken med inrikesfl yg föll kraftigt, två-tre mindre fl ygplatser fi ck 
stänga inom bara några månader. Efter Stora Bält-brons öppnande blev endags-
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turism inom Danmark allt mer vanligt. Skillnaderna mellan de två exemplen 
menar vi kan förklaras av institutionella förhållanden, en fråga som kommer 
att belysas vidare i nästa kapitel.

En annan betydelsefull faktor för utvecklingen av Öresundsregionen är den 
eff ekt som den ökade närheten till Kastrup bidragit med i form av snabba bil- 
och kollektivtrafi kresor från Malmö/Skåne. Detta har främst påverkat och haft 
betydelse för företag verksamma i Malmöregionen. Andersson et al (2013) lyfter 
fram den förbättrade tillgängligheten till och från Kastrup som något som gett 
dessa företag en betydligt bättre internationell marknadspotential.
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vidare i nästa kapitel. 

 

En annan betydelsefull faktor för utvecklingen av Öresundsregionen är den effekt som den 

ökade närheten till Kastrup bidragit med i form av snabba bil- och kollektivtrafikresor från 

Malmö/Skåne. Detta har främst påverkat och haft betydelse för företag verksamma i 

Malmöregionen. Andersson et al (2013) lyfter fram den förbättrade tillgängligheten till och 

från Kastrup som något som gett dessa företag en betydligt bättre internationell 

marknadspotential. 

 

 
Figur 11. Öresundskomiteens samlade integrationsindex (Öresundskomiteen, 2013c)  
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Figur 11. Öresundskomiteens samlade integrationsindex (Öresundskomiteen, 2013c) 

Öresundskomiteens integrationsindex (Figur 11) visar hur Öresundssamar-
betet har utvecklats sedan år 2000. Indexet bygger på fem delindex, vilka redo-
visas i Figur 12 nedan, som visar utvecklingen på arbetsmarknaden, transport 
och kommunikation, bostadsmarknaden, näringsliv respektive kultur. Inte-
grationsindexet visar att Öresundssamarbetet generellt sett har haft en posi-
tiv utveckling sedan Öresundsbrons tillkomst år 2000. Under de senaste åren 
visar indexet istället en avtagande trend. Denna utveckling är tydlig vad gäller 
såväl det samlade integrationsindexet som för de fem delindexen, som alla visar 
på en nedgång. Denna utveckling bör ses i relation till den ekonomiska kris-
en som inträff ade 2008, med en svagare konjunktur i Danmark och utjämnad 
växelkurs mellan Sverige och Danmark som en av följderna. Dessa båda förän-
dringar minskade i ett slag attraktiviteten i att söka arbeten på andra sidan Öre-
sund. Detta är också denna del av integrationsindexet som fallit mest påtagligt.
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Öresundskomiteens integrationsindex (Figur 11) visar hur Öresundssamarbetet har 

utvecklats sedan år 2000. Indexet bygger på fem delindex, vilka redovisas i Figur 12 nedan, 

som visar utvecklingen på arbetsmarknaden, transport och kommunikation, 

bostadsmarknaden, näringsliv respektive kultur. Integrationsindexet visar att 

Öresundssamarbetet generellt sett har haft en positiv utveckling sedan Öresundsbrons 

tillkomst år 2000. Under de senaste åren visar indexet istället en avtagande trend. Denna 

utveckling är tydlig vad gäller såväl det samlade integrationsindexet som för de fem 

delindexen, som alla visar på en nedgång. Denna utveckling bör ses i relation till den 

ekonomiska krisen som inträffade 2008, med en svagare konjunktur i Danmark och 

utjämnad växelkurs mellan Sverige och Danmark som en av följderna. Dessa båda 

förändringar minskade i ett slag attraktiviteten i att söka arbeten på andra sidan Öresund. 

Detta är också denna del av integrationsindexet som fallit mest påtagligt. 

Figur 12. De fem delindex som ingår i Öresundskomiteens integrationsindex 

(Öresundskomiteen, 2013c) 
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Figur 12. De fem delindex som ingår i Öresundskomiteens integrationsindex (Öresundskomi-
teen, 2013c)

De nya generationerna – språkförståelse och intresset för andra sidan

Det har gjorts ett antal undersökningar som behandlar intresset hos yngre 
generationer i regionen att ta del av utbudet på den svenska respektive danska 
sidan av Öresund. Intrycket är att intresset för den andra sidan av Öresund 
bland unga avtar. I samband med utarbetandet av Öresundskomiteens integra-
tionsindex (2013c) har en undersökning genomförts som visar att personer un-
der 35 år har sämre språkförståelse än de över 35 år. 

Yngre generationer använder sig i mindre utsträckning av danska och svens-
ka när de kommunicerar med varandra, utan använder sig större utsträckning 
av engelska. Den sämre språkförståelse kan även ses som en följd av att det 
tidigare var möjligt att se på grannlandets TV. Idag är det ett bredare utbud av 
olika medier och TV-kanaler. En försämrad förståelse för svenska respektive 
danska kan således ha ersatts av en bättre förståelse för engelska.

Ungdomars värderingar är på många sätt en viktig faktor för vilken väg 
framtida samarbeten tar. Andersson et al (2010, s 8) uttrycker det som att ”fram-
tiden befolkas av dagens unga och att detta i sig är skäl att vara intresserad av 
deras värderingar och tankar”. Även samhällsdebattören och forskaren Gun-
nar Wetterberg har gjort liknande iakttagelser.
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”Tillvänjningen handlar om människor. Det är de unga det handlar om 
när man ska skynda på processen. De som har längst kvar att jobba, de 
som är rörligast och kommer att ta flest beslut: dagens studenter, mor-
gondagens integratörer!” 
(Gunnar Wetterberg, 2012)

Därmed belyser Gunnar Wetterberg ungas betydelse och potential för utveck-
lingsprocessen i regionen. Wetterberg drar slutsatsen att ungas intresse och 
engagemang för Öresund kan vara avgörande för i vilken takt processen sker.





Bilaga 2
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Bilaga 2: Exempel på Öresundssamarbeten
I denna bilaga presenteras studiens empiriska material. Texterna bygger till 
stor del på information från de aktörer som blivit intervjuade. Materialet har 
kompletterats med skrivbordstudie av olika relevanta dokument. Där inget an-
nat anges kommer informationen från intervjuundersökningen. Då citat finns 
har intervjupersonerna godkänt detta. Citaten har översatts från danska till 
svenska och vissa rent talspråkliga formuleringar har redigerats bort. Materi-
alet presenteras utifrån de tre områden som studien har haft fokus på, det vill 
säga Kultur och Evenemang, Näringsliv samt Forskning och Utbildning

Intervjuerna som ligger till grund för materialet bygger på aktörernas erfar-
enheter av gränsöverskridande samverkan inom regionen. Intervjuerna har 
utgått från frågor som handlar om utmaningar, drivkrafter samt framgångs-
faktorer i och med samverkan i Öresundsregionen. Syftet med intervjuerna 
har bl.a. varit att diskutera skillnader mellan vision och verklighet i Öresunds-
samarbetet samt att studera förhållandet mellan strategierna konkurrens och 
samverkan mellan regionens aktörer inom respektive område.

Kultur- och Evenemangsområdet

Inom området Kultur och Evenemang har vi valt att lyfta fram ett antal aktörer, 
projekt, institutioner samt dokument vilka vi anser är intressanta att exempli-
fiera samverkan i Öresundsregionen med. Dessa är bland annat Eventstrate-
gin, Malmö Arena, Copenhagen Arena, Malmö Opera och Det Kongelige Teater 
i Köpenhamn, Handbolls-VM 2011 samt Eurovision Song Contest 2013.

Inledning

Kultursektorn har sedan lång tid tillba-
ka använts inom det strategiska arbetet i 
Öresundsregionen med syfte att utveckla 
utbytet över Öresund och har lyfts fram 
som en betydelsefull faktor i relation till 
den regionala tillväxten.

Ett viktigt exempel på detta är ÖRUS 
(Öresunds Regional Utvecklings Strate-
gi). I denna regionala utvecklingsstrategi 
framhålls kultursektorn som ett av fyra 
grundläggande delområden som förvän-
tas bidra till ökad integration samt till att 
Öresundsområdet blir ett kraftcentrum i 

INSTIUTIONELL TEORI – WILLIAMSON:

I Williamsons modell (se kapitel 3) kan 
kultur- och evenemangsområdet huvud-
sakligen sägas befinna sig i nivå 1 och 
2. På nivå två handlar det om att få rätt 
design på den institutionella miljön, de 
formella reglerna (politiskt, rättsligt och 
byråkratiskt system). Den institutionel-
la förändringstakten är här 10-100 år. 
På nivå 1 handlar det om en icke-kalky-
lerande, spontan ordning, ”embedded-
ness”, informella institutioner såsom 
kultur, normer, värderingar, religion. Den 
institutionella förändringstakten är här 
100-1000 år. (Bjuggren & Eklund, 2012)
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Nordeuropa. För att kunna möta de regionala behoven och den internationella 
konkurrensen identifi eras följande utmaningar (ÖRUS, 2010):

1. Graden av samarbete över Öresund måste öka inom olika kulturbranscher 
som musik, media och design.

2. Det måste skapas bättre koordinering av kulturutbudet och det gemensam-
ma utnyttjandet av arenor och kulturfaciliteter.

3. Den internationella konkurrensen om evenemang och turister ställer ökade 
krav på att aktörer inom off entlig och privat sektor samarbetar i den globala 
marknadsföringen.

4. Samarbetet över Öresund måste bidra till att stärka kultur för, med och 
av barn och unga med målet att uppmuntra kreativiteten, den innovativa 
förmågan och för att säkerställa att de unga kan bli ambassadörer för inte-
gration, samarbete och dialog tvärs över Öresund.

I Region Skånes kulturplan ”Regional kulturplan för Skåne 2013 – 2015”, som 
antogs i oktober 2012 (Region Skåne, 2013a), är Öresundsregionen och det Öre-
sundregionala samarbetet inom kulturområdet viktiga inslag. I planen åter-
fi nns exempelvis ett kulturpolitiskt mål att regionen ska ha ett rikt kulturliv 
av hög kvalitet med både bredd och spets, och bland de kulturpolitiska priorit-
eringarna för att nå målen fi nns fokus på: förbättrade villkor för konstnärligt 
skapande (varav möjligheterna att kunna arbeta i hela Öresundsregionen anses 
som en viktig aspekt); ökad tillgänglighet till regionens kulturutbud; satsning-
ar på stimulering av det interregionaal och interkulturella samarbetet (utbytet 
över Öresund ska tas tillvara i utvecklingen av regionen). Vad gäller länken mel-
lan kultur och näringslivet så lyfter kulturplanen fram det Öresundsregionala 
samarbetet som en viktig och integrerad del i utvecklingen av kulturella och 
kreativa näringar. Överlag ses dialogen och samarbetet mellan olika aktörer 
inom kultursektorn som viktiga verktyg i samarbetet.

En aktör som arbetar med frågor i relation till kulturområdet utifrån ett 
grundläggande transnationellt perspektiv är Öresundskomiteen. I Nordre-
gios (2010) rapport “Nordiska gränskommittéer och gränsöverskridande myn-
dighetsintegration” framträder bilden av Öresundskomiteen som en aktör som 
är medveten om att språkliga, kulturella och samhällsstrukturella skillnader 
utgör mentala barriärer som i ett institutionellt sammanhang är svårföränder-
liga och kräver ständigt arbete. Att sprida kunskap om varandras språk och 
kultur via till exempel kulturevenemang anses därför vara viktiga aktiviteter, 
inte minst för att det kan vara avgörande för att möjliggöra etablering av ekon-
omiska nätverk och samarbeten. 
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Figur 13. Öresundskomiteens delindex för utvecklingen inom kultursektorn 

(Öresundskomiteen, 2013c).  

 

I relation till kultursektorn visar Öresundskomiteens integrationsindex överlag på en negativ 

utveckling (Öresundskomiteen, 2013c) (Figur 13). Exempelvis har språkförståelsen blivit 

sämre, vilket många intervjupersoner menar delvis är en effekt av att konsumtionen av 

grannlandets tv-kanaler har sjunkit. Vad gäller antalet ingångna dansk-svenska äktenskap 

har dessa ökat under de senaste åren, men då ökningen har varit mindre än vad gäller 

antalet giftermål rent allmänt i Danmark och Sverige pekar grafen nedåt.  

Positiva erfarenheter sett utifrån ett samarbetsperspektiv 
När intervjupersonerna frågades om faktorer som pekar på en positiv utveckling av utbytet i 

Öresundsregionen lyftes bland annat den ökade mängden flyttlass över Öresund sedan 

brons tillkomst fram. Det är främst danskar som flyttat till den svenska sidan av Öresund. 

Dessa gränsgångare bidrar till att en ny generation dansk/svenskar med rötter i båda 

länderna uppkommer. Det finns skäl att tro att denna nya generation inte kommer att uppleva 

språkliga och kulturella hinder i samma utsträckning som dagens Öresundsbor gör. 

 

En avgörande faktor för att samverkan inom kultur- och evenemangssektorn ska utvecklas, 

anses vara den fysiska infrastrukturen, främst Öresundsbron. Kultur- och upplevelsenäringen 

utgör idag en betydelsefull del av resandeströmmarna över Öresund. Under de senaste åren 

har dock det totala resandet över bron avtagit något. Bland vissa intervjupersoner finns dock 
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Figur 13. Öresundskomiteens delindex för utvecklingen inom kultursektorn (Öresundskomi-
teen, 2013c). 

I relation till kultursektorn visar Öresundskomiteens integrationsindex över-
lag på en negativ utveckling (Öresundskomiteen, 2013c) (Figur 13). Exempelvis 
har språkförståelsen blivit sämre, vilket många intervjupersoner menar delvis 
är en eff ekt av att konsumtionen av grannlandets tv-kanaler har sjunkit. Vad 
gäller antalet ingångna dansk-svenska äktenskap har dessa ökat under de sen-
aste åren, men då ökningen har varit mindre än vad gäller antalet giftermål rent 
allmänt i Danmark och Sverige pekar grafen nedåt. 

Positiva erfarenheter sett utifrån ett samarbetsperspektiv

När intervjupersonerna frågades om faktorer som pekar på en positiv utveck-
ling av utbytet i Öresundsregionen lyftes bland annat den ökade mängden fl ytt-
lass över Öresund sedan brons tillkomst fram. Det är främst danskar som fl yt-
tat till den svenska sidan av Öresund. Dessa gränsgångare bidrar till att en ny 
generation dansk/svenskar med rötter i båda länderna uppkommer. Det fi nns 
skäl att tro att denna nya generation inte kommer att uppleva språkliga och kul-
turella hinder i samma utsträckning som dagens Öresundsbor gör.

En avgörande faktor för att samverkan inom kultur- och evenemangssek-
torn ska utvecklas, anses vara den fysiska infrastrukturen, främst Öresunds-
bron. Kultur- och upplevelsenäringen utgör idag en betydelsefull del av re-
sandeströmmarna över Öresund. Under de senaste åren har dock det totala 
resandet över bron avtagit något. Bland vissa intervjupersoner fi nns dock en 
tilltro till att kultur- och upplevelsesektorn framöver ska kunna bidra till ett 
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ökat resande över bron (se även Sydsvenskan, 2012a) – med potential att skapa 
möten mellan människor.

Under de senaste decennierna har det skett en stor utveckling inom kul-
tursektorn i regionen, främst i Köpenhamn, som 1995 var Europas kulturhu-
vudstad. Sedan dess har det gjorts omfattande investeringar inom kultur- och 
eventsektorn i staden. Det motsvarar investeringar i samma storlek, som de 
som gjorts inom kultursektorn i Berlin under samma tidsperiod. För att ge 
en bild av utvecklingen som skett i staden kan nämnas att det tillkommit en 
mängd kulturinstitutioner, ombyggnationer samt nya byggnader. Bland annat 
byggnationen av Arken Museum of Modern Art, Den Blå Planet Köpenhamns 
akvarium, utbyggnader på Louisiana, Glyptoteket, Statens Museum for Kunst, 
Zoologiskträdgård, ett nytt Konserthus, ny opera Den Kunglige Teater, Dansk 
Jødisk Museums samt tillbyggnaden på biblioteket Den Sorte Diamant. Det 
skall också nämnas att det även skett en hel del investeringar inom sektorn i 
Köpenhamns kranskommuner. Detta har förändrat Köpenhamns självbild och 
bidragit till att sektorn expanderat, vilket skapat ett rikt kulturliv i staden och 
en potential för hela Öresundsregionen att utvecklas ytterligare inom sektorn. 

I ”Introducing Malmö and the Öresunds region as an ISPA CONGRESS 
ARENA in 2015” (Musik i Syd, 2012) anses kulturlivet i Öresund ha unik poten-
tial som kulturmetropol på den internationella arenan. Inte minst Malmö anges 
ha del i detta, som med sin mångkulturella befolkning bidrar till ett rikt kul-
turliv, vilket står för en delvis outnyttjad potential för utveckling. I Öresunds-
regionen finns bland annat fem orkestrar, två operahus – Den Kunglige Teater 
och Malmö Opera samt ett antal teatrar och dansinstitut.

Utöver den ovan nämnda skriften finns ett antal dokument som formuler-
at och kartlagt kultursektorns potential1 och där det framgår att ett stort an-
tal verksamma aktörer inom sektorn vid något tillfälle har samarbetat över 
nationsgränsen. Intresset hos regionens aktörer för att samarbeta anses stort 
(Öresundskomiteen, 2007). Några av de projekt som inneburit ett större trans-
nationellt samarbete är bland annat festivalen Music Around, en årligen åter-
kommande festival sedan 2002. Regionens dansscener samarbetar kontinuer-
ligt, Form/Design Center i Malmö har kontinuerlig kontakt med sin danska 
motsvarighet Dansk Design Centre. Ett av de större samarbetsprojekt som 
varit återkommande och genomförts är Kulturbron. Det första initiativet till att 
anordna denna gemensamma manifestation togs år 2000. Idén byggde på att 
kulturinstitutionerna i regionen skulle fungera som bas för att främja samar-
beten över Öresund och mellan olika konstarter. 

1 Exempelvis ”Kulturmetropol Öresund – En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen” (Öresundskomi-
teen, 2007), och ”En kulturvision för Öresundsregionen 2007. En resa för framtiden mellan Sverige och Danmark” 
(Öresundskomiteen, 2008).
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Hinder för samarbete utifrån kultur- och evenemangsområdets synvinkel

Samverkan mellan regionens aktörer och organisationer inom kultur- och 
evenemangsområdet har fått olika utfall, anledningarna till detta kan vara 
många. Ett hinder eller utmaning som ett stort antal av intervjuerna i denna 
studie målar upp är att det ofta har saknats kontinuitet och långsiktighet i de 
olika projekten. Generellt sett har en stor del av de samverkansprojekt som be-
drivits inom sektorn varit organiserade i projektform och när pengarna för ett 
projekt tagit slut har i många fall även projektet upphört. Det har alltså funnits 
svårighet att få samarbeten att leva vidare samt att ta tillvara de erfarenheter 
och kontakter som projekten inneburit.

”Jag har sett så många projekt, som när pengarna tar slut, då står man 
med erfarenhet men saknar kunskapsdelning och man får inte ihop det 
för man saknar kapitala intressen […] Det är långsiktiga partnerskap 
vi behöver […] Nätverk är bra men man bör tänka på vad nätverket ska 
vara till för.” 
(Niels Righolt, centerleder, konsulent og projektleder, Center for 
Kunst & Interkultur)

Gitte Grönfeld Wille, kulturchef på Region Skåne, förmedlar en liknande bild 
av en projektstyrd kultursektor i Öresund, och menar att projektcyklerna som 
skapas inom sektorn ofta grundar sig på att projekten är beroende av finan-
siella medel från t.ex. EU Interreg. Detta styr projektens innehåll samt dess 
varaktighet. Gitte Grönfeld Wille belyser även den problematik som framkom-
mit från andra verksamma aktörer i regionen, att det finns vissa svårigheter 
att matcha den lokala agendan på kommunal nivå med regionala intressen och 
internationella perspektiv inom sektorn.

”I detta hänseende avgörs den kulturella agendan av de ekonomiska 
bidragen från EU. Bidragen är avgörande för hur samarbetena ser ut 
inom kultursektorn. Aktörerna är beroende av bidrag från Interreg, 
vilket också styr vilka samarbeten och evenemang som blir av. Det är en 
projektcykel, man jobbar tillsammans om det finns medel från Interreg. 
För integrationen i Öresund skulle det vara bra om det fanns externa 
finansieringsmedel. Det är väldigt få kommuner som har ett internatio-
nellt perspektiv i sina kulturplaner. Man ser det som en angelägenhet i 
EU-sammanhang och det betyder att det är svårt att få in det i en mer 
långsiktigt planering. Man kanske har en jättegod projektidé och den 
vill man lyfta i ett Öresundsperspektiv om det finns finansiering. Så det 
blir finansieringsgraden som styr i vilken omfattning man jobbar uti-
från ett internationellt perspektiv. När pengarna tar slut drar man sig 
tillbaka och arbetar mer lokalt.” 
(Gitte Grönfeld Wille, kulturchef, Region Skåne).
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I takt med att utbytet inom kultursektorn har utvecklats har det blivit allt ty-
dligare att olikheter i institutionella förhållanden som skattesystem, a-kassa 
och socialförsäkringen utgör hinder för framförallt frilansande personer i kul-
tursektorn. Dessa personer är ofta beroende av att vara mobila eftersom deras 
arbetsmarknad är både begränsad och diversifierad. De möter därför sannolikt 
oftare än andra de olikheter som finns i t.ex. skattesystemet. Detta tillsammans 
med att de svenska och danska systemen inte är synkroniserade och att my-
ndigheter som Försäkringskassan och Skatteverket inte alltid vet exakt hur 
frågorna ska hanteras, skapar otydlighet och försvårar den praktiska hanterin-
gen av ett redan komplicerat system.

Evenstrategin

Eventstrategin antogs av Öresundskomiteen 2012 och är tänkt att användas som 
ett verktyg i ett led att förverkliga de visioner för kultursektorn som definieras 
i ÖRUS (2010). Det övergripande målet med Eventstrategin är att den skall an-
vändas som verktyg bland de regionala aktörerna inom kultursektorn för att 
attrahera internationella evenemang till regionen och öka samarbetet mellan 
regionens kulturaktörer. Syftet är att ge kommuner, regioner, officiella turistor-
ganisationer och andra aktörer vägledning för att gemensamt kunna anordna 
nya och vidareutveckla redan existerande sport-, kultur- samt kunskapsevent 
på lokal, regional och transnationell nivå. Det kan därmed konstateras att en 
föreställning om samverkan som modell ligger till grund för strategin. Ambi-
tionen att få aktörer på båda sidor att gemensamt anordna events, kan vara be-
tydelsefull då den kulturella potentialen i Öresund i dagsläget förefaller vara 
tämligen outnyttjad och de två sidornas kulturliv till stor del verkar leva paral-
lella liv (Kulturvisionen, 2009; Nytt från Öresund, 2012).

Det finns dock faktorer som delvis pekar i motsatt riktning – mot ett fortsatt 
fokus på det danska huvudstadsområdet. Köpenhamnsregionen har med stor 
sannolikhet bättre förutsättningar än kommunerna i Region Skåne och Region 
Själland att attrahera större events och därmed också turister, media, invester-
ingar etc. Köpenhamn med omnejd pekas av många ut som ett kulturellt cen-
trum för kulturkonsumenter på båda sidor av Öresund, då danska staten, som 
nämnts ovan, sedan mitten på 1990-talet, har genomfört relativt stora invester-
ingar i huvudstadsregionens kultursektor (Kulturvisionen, 2009).

En inomregional konkurrens inom kulturlivet är samtidigt naturlig och mö-
jligen nödvändig. Den kan få aktörer att prestera bättre och därmed ge den egna 
platsen ökade förutsättningar att framstå som attraktiv för turister, invånare 
och företagare.

Ett förhållande som lyfts fram i intervjuerna är att många av de mål som 
Eventstrategin är tänkt att bidra till eller uppnå, antingen är högt ställda eller 
svåra att utvärdera. Detta pekar på en situation där det finns ett glapp mellan 
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de mål som de offentliga kulturförvaltningarna arbetar fram och de mindre 
aktörernas förmåga att vara med och realisera dessa. De här aktörerna kan 
därmed ha svårt att identifiera sig med de högt ställda målen. Dessa faktorer 
riskerar att öka klyftan mellan de etablerade institutionerna och de små ak-
törerna:

”I Region Skånes fall, är det en fantastiskt bemannad kulturförvaltning, 
de är extremt kompetenta. Men de är inte bara ett steg före kulturinstitu-
tionerna utan de är ibland ljusår före. Då behöver de ju inte piska kul-
turinstitutionerna för då finns det ingen chans för kulturinstitutioner-
na att hänga med. Definitivt inte om kulturinstitutionerna är lokalt 
finansierade. De har en politisk dagordning hemma som sätter gränser. 
Det finns en risk för att dessa jättefina progressiva strategier skapade av 
de redan frälsta ökar gapet mellan mainstreaminstitutionerna och de 
lite mindre aktörerna.” 
(Niels Righolt, centerleder, konsulent og projektleder, Center for 
Kunst & Interkultur)

”Men jag har också sett att det finns en problematik som visar att den-
na typ av dokument inte blir operativa även om de är strategiska. Det 
saknas verktyg hos mottagarna och då blir det ett glapp mellan det 
politiska och den exekutiva nivån.” 
(Christer Persson, f.d. strategisk chef, Malmö Stad, 2013) 

Intervjuerna visar samtidigt att det är ett mer offensivt arbete som efterfrå-
gas inom sektorn. Flera av aktörerna har efterfrågat ett ”nästa steg” och ser 
strategin som en i en rad av insatser som gjorts från politiskt håll i syfte att öka 
samverkan. En återkommande fråga är hur detta ska gå till i praktiken. Vissa 
aktörer pekar på att även när ambitionen funnits att omsätta målen i praktiken 
finns grundläggande faktorer som sätter käppar i hjulen:

”Alltså vi har aldrig fått ett enda evenemang genom den danska sidan. 
[…] Det är klart utifrån att politiken vill att vi ska samarbeta över 
gränsen. Men om man verkligen värnar om integrationen måste man se 
till att det inte är konkurrens och jag är tveksam till om Eventstrategin 
är ett verktyg för att lösa detta. Sitter man här med facit i handen, har 
vi inte en enda gång i offentliga sammanhang fått en inbjudan till att 
samverka kring projekt.” 
(Karin Mårtensson, vd, Malmö Arena)

Andra aktörer förmedlar bilden av att de saknar en tydlig uppfattning om 
strategins syfte och innehåll. Samtidigt framhåller ansvariga inom regionens 
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organisationer i kultursektorn gärna den potential som strategin förväntas 
kunna bidra till att realisera. ”Eventstrategin gör det möjlig att attrahera stora even-
emang till regionen och bör därför användas i detta syfte.”, menar Region Skånes 
kulturchef, Gitte Grönfeld Wille. Den uppfattningen delas av Lars Bernhard 
Jørgensen, vd på Wonderful Copenhagen: ”[Eventstrategin] är en central del i det 
vi gör genom arbetet i Oresund Event Center, som kan bredas ut till hela Öresundsre-
gionen”.

Överlag visar intervjuerna att åsikten om, och i så fall på vilket sätt, strate-
gin ska implementeras går isär. Effekterna av eventanläggningar och event är 
generellt sett omdiskuterade. Förhoppningarna om att större evenemang ska 
bidra med ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter är ofta uppskruvade 
(Pettersson, 2007).

Malmö Arena

Malmö Arena etablerades i stadsdelen Hyllievång 2008. Arenan har kapa- 
citet för ca 15 500 besökare (Malmö Arena, 2013). Percy Nilsson, affärsman och 
idrottssponsor, investerade via bolaget Parkfast Arena AB ca 3 miljarder kro-
nor i etableringen av arenan och kringliggande stadsdel. Intill arenan ligger 
Hyllie station, där tåg till och från Köpenhamn, Kastrup och Malmö passerar. 
Sedan arenan etablerades har ett antal större evenemang ägt rum där, bland 
annat Melodifestivalen 2010, 2011, 2012 och 2013, Handbolls-VM 2011, SM-fina-
lerna i innebandy 2011, 2012 och 2013, SM-finalerna i handboll 2010 och 2012, 
stora internationella konserter och Eurovision Song Contest 2013.

Malmö Arena har inte haft några betydande samarbetsprojekt med andra 
arenor på den danska sidan, dock ser arenabolaget Danmark som en naturlig 
del av sin marknad och har gjort seriösa försök att marknadsföra sig där. Bland 
annat hade man under arenans första år en person anställd i syfte att sköta kon-
takten med den danska marknaden. Efter att ha upplevt uppdraget som verk- 
ningslöst togs dock beslut att dra in tjänsten. Arenabolagets vd Karin Mårtens-
son drar slutsatsen att det finns ett begränsat intresse hos danskarna att besöka 
arenan. Trots att den på många sätt, som hon ser det, i förhållande till Köpen-
hamn ligger betydligt mer tillgängligt än vad arenan i Herning i Danmark, med 
motsvarande kapacitet, gör. 

I intervjuerna har aktörer – på båda sidorna av Öresund - pekat på att 
danskarnas mentala bild i allmänhet inte inkluderar Skåne i evenemangssam-
manhang, vilket Karin Mårtensson menar bidrar till att de danska besökarna 
inte hittar till arenan i Hyllie. Vid större evenemang består ändå publiken ofta 
av upp emot 25 till 30 procent danska besökare. Ett stort antal av de evenemang 
som arrangeras i arenan vänder sig dock till en svensk publik, samtidigt som 
större evenemang som väcker danska publikens intresse givetvis lockar ett 
större antal danska besökare. Ett exempel på det senare är Handbolls-VM 2011, 
då Malmö Arena var Danmarks hemarena.
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Det kan konstateras att skillnaden mellan teori och praktik ur arenabolag-
ets perspektiv upplevs som relativt stor. De politiska visionerna är tydliga, inte 
minst i Eventstrategin, dock visar sig verkligheten vara en annan. Arenabolaget 
har inte en enda gång blivit inbjuden i offentliga sammanhang till att samverka 
med aktörer på den danska sidan. ”Det är väldigt mycket tomma ord. […] Som jag 
ser det finns det mycket ringa vilja till samarbete […] Från den danska sidan vill man 
behålla pengarna från turism och kultur i det egna landet. Det är sällan det skrivs 
om våra evenemang i dansk media.” (Karin Mårtensson, VD, Arenabolaget). Det 
som efterfrågas är ett konkret initiativ till samarbete, en definition av vad man 
menar med samarbete. 

Copenhagen Arena

I Köpenhamn har man nyligen beslutat att bygga en ny arena, Copenhagen 
Arena som ska stå färdig 2015/16. Staden har länge saknat en arena med den 
kapacitet som nu planeras – ”Arenan är efterlängtad av köpenhamnsborna”, ut-
trycker Pia Allerslev, kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, i 
en artikel publicerad i Sydsvenskan (2012b). I samma artikel framkommer att 
EU, efter klagan från två intressenter, granskat finansieringen av arenabygget 
och varit kritisk till danska statens medfinansiering. Detta eftersom man från 
EU-kommissionens sida inte såg behov av att etablera en arena, då man ansåg 
att den skulle bidra till en snedvriden konkurrens i regionen. Huruvida den 
nya arenan i Köpenhamn kommer att konkurrera alternativt komplettera övri-
ga intuitioner i regionen kan enbart framtiden visa. Intervjustudien visar dock 
att synen på etableringen och vad den kommer att innebära går isär även bland 
centrala aktörer

Finn Lauritzen, direktör för Öresundskomiteen, anser att det finns ett kom-
plext förhållande mellan Köpenhamn och Malmö som bygger på både konkur-
rens och komplement. Städerna konkurrerar med varandra för att nå längre, 
samtidigt som samarbetet är viktigt för att man inte ska ”slå sig själva på foten”. 
Exempel på det är just arenan som Köpenhamn låter bygga, som är nästan ex-
akt lika stor som den redan existerande arenan i Hyllie.

”EN stad hade aldrig gjort det på det viset [anm.dvs.byggt två lika stora arenor]. 
Det finns en coopetition – en cooperative competition – mellan Malmö och Köpen-
hamn”, menar Finn Lauritzen, och medger att det är lite olyckligt att det finns 
två nästan lika stora arenor. ”Det hade varit mycket bättre med lite differentiering, 
arenorna kommer dessutom att ligga väldigt nära varandra.” Malmö Arena ligger 
i Hyllie som är stationen närmast bron och även arenan i Köpenhamn kom-
mer att ligga nära bron. ”Om det hade varit bra koordinerat hade nog Malmö Arena 
varit lite mindre och Köpenhamns arena aningen större.”, avslutar Finn Lauritzen 
resonemanget. Ytterligare en illustration som förmedlar en bild av etableringen 
av Köpenhamns framtida arena satt i förhållande till relationen mellan Malmö 
och Köpenhamn kommer från Eskil Mårtensson på Region Skåne.
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”De två arenorna innebär att vi slåss om exakt samma evenemang. På 
ett sätt vill vi se varandra som en region men sen när det kommer till 
kritan tänker var och en på sitt eget bästa. Det är svårt och en övning 
att kunna se helheten, att det som är bra för oss är bra för danskarna 
och vice versa.” 
(Eskil Mårtensson, samordningsansvarig för Öresundsfrågor, Re-
gion Skåne)

Malmö Arenas vd Karin Mårtensson upplever att konkurrensen kommer att 
öka och att arenan i Hyllie förmodligen kommer att gå miste om de danska 
besökare som idag gästar arenan. Hon anser att det finns en risk för att arenan 
i Köpenhamn, genom av vara placerad i en huvudstad, kommer att ha större 
chans att arrangera internationellt kända evenemang än arenan i Hyllie. För 
att Malmö ska kunna konkurrera med Köpenhamn i detta läge ställer det krav 
på att arenan i Hyllie kan erbjuda exempelvis ekonomiskt fördelaktiga villkor 
i förhållande till arean i Köpenhamn. Niels Righolt, centerleder, konsulent og 
projektleder, Center for Kunst & Interkultur, instämmer med arenans vd och 
benämner situationen som uppstår som effekten av ett ”symbolbygge” som inte 
är förankrat, sett i förhållande till efterfrågan i regionen. 

”Den [anm. arenan] vi har i Köpenhamn har vi haft sedan början på 
90-talet, och den utnyttjas sällan till sin maximala kapacitet. Det blir 
absurt, dessa byggen är […] tomma symbolbyggen. Men politiker önskar 
gärna investera i dessa. Min känsla är att Malmö har den bästa arenan 
just nu och snart öppnar Köpenhamn en arena som är likadan. Och då 
får Malmö stryk.” 
(Niels Righolt, centerleder, konsulent og projektleder, Center for 
Kunst & Interkultur)

Gitte Grönfeld Wille, kulturchef på Region Skåne, menar att de två arenorna 
innebär en potential till ökat samarbete och utveckling för regionen. Samver-
kan mellan arenorna kommer enligt Gitte Grönfeld Wille att bidra till ökad in-
tegration inom sektorn, samt locka till sig större evenemang och göra regionen 
konkurrenskraftig ur ett globalt perspektiv. Vilket hon även menar kommer att 
bli alltmer aktuellt i framtiden, då små länder kommer att behöva samarbeta 
för att vara konkurrenskraftiga i förhållande länder som Ryssland, Kina och 
USA. Sett ur ett internationellt perspektiv, finns det alltså tankar om att arenor-
na tillsammans kan attrahera större evenemang som ställer krav på arenornas 
kapacitet vilket skapar ett behov av att det finns två arenor. En bedömning är 
att antalet arrangemang där det finns behov av att utnyttja två arenor är be-
gränsat – ungefär fem stycken på 25 år.
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Handbolls-VM 2011

Planeringen inför Handbolls-VM 2011 började redan 2006. Kaj-Åke Andersson, 
tidigare tränare för landslaget i handboll, uppvaktade då politikerna i Region 
Skåne, i syfte att få dem att ställa sig bakom en ansökan. 2008 fick Andersson 
med sig politikerna och Event in Skåne bildades. Ett avtal formulerades där 
en garanti ställdes för att svenska handbollsförbundet skulle kunna söka VM 
hos det internationella förbundet. Samma år antogs ansökan; det internatio-
nella handbollsförbundet hade utsett Sverige till att vara värd för VM 2011, i 
konkurrens med Tyskland, Spanien och Danmark. VM kom att spelas i åtta 
städer runt om i Sverige, hälften av matcherna spelades i Skåne, och final och 
semifinal spelades i Malmö Arena.

Intervjuerna visar att det i arrangerandet av Handbolls-VM inte fanns något 
utvecklat samarbete mellan aktörer i Danmark och Sverige. En orsak till detta 
kan vara att Sverige faktiskt konkurrerade med Danmark om att få arrangera 
spelen. Utifrån detta föll det sig inte naturligt att utveckla ett samarbete med 
den danska sidan. Detsamma gällde inom turism, där saknades också ett ut-
vecklat samarbete. Detta är emellertid numera under utveckling i och med 
etableringen av Oresund Event Center. Dock fanns ett visst samarbete mellan 
eventorganisationerna i Danmark och Sverige.

Under VM gjordes försök till att öppna upp för en dialog med Kastrup, vilket 
visade sig inte vara helt oproblematiskt. Anledningen till detta, menar Pehr 
Palm, VD, Event in Skåne – som var involverad i arbetet med Handbolls-VM – 
är att det handlar om att det tar tid att bygga upp denna typ av samarbete och 
dialog, speciellt om den typen av relation inte existerat tidigare.

”Man försökte kontakta Kastrup för att få igång en dialog, om vad vi 
skulle kunna göra för att växla upp och synas, och vara ett led i re-
gionen. Men då var de inte så intresserade. Vi upplevde det svårt att 
komma in där.[…] Kastrup är ju ett privat företag och det tar tid att 
arbeta upp samarbete och dialog och allt vad det innebär.” 
(Pehr Palm, VD, Event in Skåne) 

För varje nytt arrangemang tilltar dock chanserna för att koordinering och 
samverkan mellan aktörerna på den danska och svenska sidan förbättras, och 
ständigt skapas nya kanaler som innebär goda förutsättningar för ökad dialog. 
Karl Löfmark, utvecklare av interregionala frågor, Region Skåne, och bitr. pro-
jektledare för Eurovision Song Contest, berättar hur samarbetet på senare tid 
har utvecklas på handbollssidan:
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”Så sent som igår fick jag bekräftat att – förmedlat av Oresunds Event 
Center – vi nu har dragit igång ett samarbete kring EM i handboll för 
herrar 2014 i Danmark. Danmark kommer att placera Sverige i den 
grupp som spelar i Bröndbyhallen (i Köpenhamn) och Skånes Hand-
bollförbund och ungdomsturneringen Malmöspelen kommer att hjälpa 
till att marknadsföra Sveriges gruppspelsmatcher i Skåne. I andra rik-
tningar använder vi danska förbundets kanaler för att marknadsföra 
Malmöspelen mot danska klubbar.” 
(Karl Löfmark, utvecklare av interregionala frågor, Region Skåne, 
bitr. projektledare, Eurovision Song Contest)

Eurovision Song Contest

I maj 2012 stod det klart att Sverige var vinnare av musiktävlingen Eurovision 
Song Contest (ESC) och därmed också värdland för nästkommande års finalar-
rangemang. I konkurrens med den nybyggda Friends Arena i Stockholm tog 
Sveriges Television beslutet att Malmö och Malmö Arena skulle bli värd för ar-
rangemanget. Anledningen till beslutet var att Malmö Arena ansågs ha en god 
infrastruktur och tillgänglighet till övriga Europa. Samt att arenans kapacitet 
var bättre lämpad för denna typ av evenemang, vilket beräknades kunna få ner 
produktionskostnaderna i jämförelse med arenan i Stockholm. Detta beslut in-
nebar att Malmö fick en chans att positionera sig internationellt, som en attrak-
tiv stad att besöka och vistas i. Lokalt i regionen uppfattades ESC i Malmö som 
ett ypperligt tillfälle att testa och vidareutveckla de samverkansstrategier som 
formulerats i Eventstrategin.

Det var i huvudsak Malmö Arena och Sverige Television som stod för själva 
produktionen av Eurovision Song Contest. Allt det som skedde utanför arenan 
var ett samverkansprojekt mellan Malmö Stad, Region Skåne och till viss mån 
Sveriges Television. Region Skåne hade exempelvis en projektorganisation 
som bland annat arbetade med praktiska lösningar, tidtabeller, extratrafik och 
transporter, hälso- och sjukvårdsberedskap.

ESC finansierades helt med svenska medel och definieras av Ulrich Am-
mundsen, sekretariatschef på Oresund Event Center, som ett ”helsvenskt pro-
jekt”. Dock fanns det i och med Malmö Arenas geografiska placering en strävan 
från arrangörernas sida att den danska sidan skulle vara delaktig i arrange-
manget. Det ansågs finnas ett ingångsvärde och en möjlighet för Danmark och 
Sverige att visa omvärlden den potential som finns i Öresundsregionen. I ett 
försök att lyckas med detta lät man för första gången någonsin i dessa samman-
hang, medvetet placera Sverige och Danmark i olika semifinaler. Tanken var 
att detta skulle säkerställa ett så stort publikintresse som möjligt. I samband 



BILAGA 2: ÖRESUNDSSAMARBETEN | 85

med finalen arrangerades särskilda pressvisningar för Danmark och på Råd-
husplatsen i Köpenhamn arrangerades storbildsvisning. Förhoppningen hos 
projektgruppen på Region Skåne var att få igång ett medietryck i Danmark och 
därmed locka dansk publik. 

Det kan dock konstateras, att det inte visat sig vara enkelt att gå från all-
männa förhoppningar kring samarbeten, till att i praktiken samverka. Det 
tycks ofta saknas en samsyn kring vikten att prioritera enkelhet i samarbetet, 
menar Karl Löfmark, bitr. projektledare, ESC, och vikten att sträva efter ett och 
samma mål. Ett exempel på detta är de svårigheter som fanns i samband med 
arbetet att erbjuda rabatterade tågpriser för inresande publik som valde att bo 
på den danska sidan under finalveckan. Karl Löfmark berättar vidare att en 
anledning till denna svårighet är att den här typen av frågor behandlas på olika 
nivåer i Sverige och Danmark. I Sverige är det en fråga som lyfts på regional 
nivå medan det i Danmark är det en nationell angelägenhet. Detta leder till att 
det uppstår svårigheter att skapa samverkan. 

”Det blir en nationell angelägenhet på den danska sidan. Vilket skulle 
kunna vara en delförklaring till varför det har varit svårare att se den 
Öresundregionala nyttan av att ha evenemang som spiller över från den 
ena sidan till den andra.” 
(Karl Löfmark, utvecklare av interregionala frågor, Region Skåne, 
bitr. projektledare, Eurovision Song Contest)

Under framtida evenemang som kommer att äga rum i regionen förväntar sig 
dock de regionala aktörerna att dialogen och samverkan över Öresund ska ut-
vecklas. Karl Löfmark, berättar att Region Skåne i dagsläget arbetar med att 
finna de goda exemplen och dra nytta av gjorda erfarenheter:

”Vi har haft möte med de som jobbar på Oresund Event Center. Det vi 
har pratat om är att hitta goda exempel i det vi gör nu så att vi är bättre 
rustade nästa gång. Och det finns en del att göra, vi har haft god nytta 
av deras entusiasm och uppdrag. Och då menar jag inte så mycket i och 
med Eurovision, som att hitta vägarna för vad vi ska göra framöver.” 
(Karl Löfmark, utvecklare av interregionala frågor, Region Skåne, 
bitr. projektledare, Eurovision Song Contest) 
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Ulrich Ammundsen, sekretariatschef, menar att Oresund Event Center har en 
betydande roll för att samarbetet med flygplatsen Kastrup kom till stånd i och 
med ESC:

”Det finns potential för samarbete. Ända sedan Oresund Event Cen-
ter startade har vi arbetat för att inleda ett samarbete i och med Eu-
rovision. Det handlar om flygplatsen, alla de som kommer att flyga till 
Malmö i och med Eurovision kommer att landa på Kastrup. Om inte 
Oresund Event Center hade funnits, hade det varit svårare för Malmö 
att få etablerat kontakt med flygplatsen och få dem att se det som ett 
strategiskt event som de kan använda för de svenska kunderna. Nu blir 
det ett välkomnande i gaten, annonsering av eventen, och en massa om-
kring transport, det finns logistik runt det, några ska hämtas i limousin 
osv. Det kommer även att finnas ett Eurovision-pass för att gästerna ska 
kunna åka över bron.” 
(Ulrich Ammundsen, sekretariatschef, Oresund Event Center) 

Operasamarbetet 

Malmö Opera ägs till 90 procent av Region Skåne och resterande del av Malmö 
Stad. 2010 anställdes Bengt Hall som ny vd för operan. Uppdraget innebar en 
stor utmaning – att vända verksamhetens negativa utveckling. I syfte att lyck-
as med detta arbetade organisationen på operan fram ett arbetsprogram, där 
verksamhetens riktning var tydlig. Målsättningen var att utöka verksamheten, 
vilket man också gjorde. Idag sätter operan upp sex nya, egna produktioner per 
säsong samt två egna för regional turné. Publiken på stora scenen ökade från 
90 000 till 150 000. Totalt hade operan drygt 215 000 besökare 2012.

Vid intervju med Malmö Operas vd framkommer att det verksamhetspro-
gram som arbetats fram väckt både nationellt och internationellt intresse, även 
hos kollegorna i Köpenhamn. I programmet konstruerades bland annat Opera- 
verkstaden, ett experiment och laboratorium där en form och metodik tagits 
fram för att arbeta med och för barn och unga. I och med arbetsprogrammet 
definierades även betydelsen av att utnyttja hela regionens (både Skåne och 
Öresund) potential i den framtida verksamheten. Samtidigt fick Det Kongelige 
Teater i Köpenhamn ny ledning, som visade sig ha stort intresse för ett samar-
bete. I och med detta definierades behovet av att skapa ett gemensamt, matchat 
utbud av förställningar. 

Utbudet i Malmö och Köpenhamn skulle komplettera varandra inte konkur-
rera. Därför eftersträvades en mer ”populärkulturell” repertoar på Malmö 
Opera. Upplägget visade sig vara framgångsrikt. Danska besökare på operan 
i Malmö ökade. Om det inte vore för den omstrukturering som sedan skedde i 
organisationen på den danska sidan menar Malmö-operans vd att samarbetet 
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idag skulle ha kommit betydligt länge. Efter omstruktureringen har man nu 
åter tagit upp dialogen med kollegorna på den danska sidan och ser ljust på ett 
framtida samarbete.

Moriska Paviljongen

Moriska Paviljongen är en nöjes- och mötesplats etablerad i Folkets Park i 
Malmö. Byggnaden kom till i början av 1900-talet men har under de senaste de-
cennierna stått tom fram till att Re:Orient öppnade en ny kulturscen i paviljon-
gens lokaler 2011. Kulturverksamheten som drivs i Moriska Paviljongen strävar 
efter att gestalta en modern samtida kultur. Verksamheten utgår från visionen 
att skapa en bredare kulturscen som interagerar med Malmös medborgare. En 
stor del av de arrangemang och föreställningar som sätts upp på scenen riktar 
sig till minoritetsgrupper, subkulturer och andra grupper som på ett annat sätt 
upplever sig marginaliserade relativt majoritetskulturen. Inom ramen för verk-
samheten bedrivs även ett initiativ för och av unga, där ungdomar integreras i 
verksamheten och bjuds in till att konsumera och producera kultur.

Moriska Paviljongen har till stor del ett lokalt uppdrag och engagemang. 
Dock finns det faktorer inom ramen för verksamheten som tyder på att det lo-
kala perspektivet faktiskt visar på stor potential att verka i regional kontext.

”Det finns mycket fantasier och politiska drömmar som inte har slagit 
in. Vad jag kan se fungerar integrationen som bäst när vi arbetar med 
språkliga minoriteter. Därför att inom dessa grupper är inte nations-
gränsen relevant. Man bor förhållandevis nära sin släkt och vänner 
på båda sidor Sundet och åker obehindrat över för att träffas. Och när 
vi till exempel tar hit en stor turkisk artist, då är inte nationsgränsen 
relevant, folk kommer från Göteborg, Köpenhamn och andra delar av 
Skåne. Då är inte gränsen något hinder. Vi ser en tydlig gränslöshet, 
närhet, och inga mentala barriärer.” 
(Ozan Sunar, konstnärlig ledare, Moriska Paviljongen)

Vid stora föreställningar kan det hända att den publik som finns i Malmö och 
Skåne inte räcker för att täcka upp för den typen av större arrangemang. Vid 
dessa tillfällen har det hänt att man från Moriska Paviljongens sida istället valt 
att etablera arrangemanget på den danska sidan av Öresund och bussat den 
svenska publiken över till Köpenhamn.

Öresundsfestivalen

Öresundsfestivalen är resultat av ett initiativ från Malmö Stad. Förutom att ska-
pa en musikfestival med fokus på artister och musiker med Öresundsankny-
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tning är tanken att arrangemanget skall skapa potential och frambringa nya 
kontakter och samarbeten inom musikområdet på båda sidor Öresund.

Första upplagan av festivalen ägde rum under tre dagar i maj 2012, med 
målsättningen att det skulle bli ett årligen återkommande evenemang. Ar-
rangemanget har under sina två första år varit lokaliserat till Malmö och pro-
grammet har presenterat ett fyrtiotal artister. Målsättningen är att festivalen 
ska vidareutvecklas och 2015 är målsättningen att festivalen ska fördela sig på 
fler städer kring Öresund.

Priset ”Årets Öresundare” delas årligen ut av Öresundskomiteen till någon 
eller några aktörer som särskilt främjat integrationen i Öresundsregionen. 
År 2012 tilldelades priset initiativtagaren till Öresundsfestivalen, Nicklas  
Johansson. Huruvida Öresundsfestivalen är ett lyckat projekt eller inte visar 
intervjuerna att det råder delade meningar om – det varierar beroende på vem 
som tillfrågas. Gitte Grönfeld Wille har uppfattningen att Öresundsfestivalen 
är typexempel på hur bra samverkansprojekt över Öresund kan se ut. Andra 
uppgifter tyder på att publikunderlaget under festivalens premiärår var svagt, 
vilket bidrog till att två av de tre scenerna där festivalen var inhyst i valde att 
avbryta sin delaktighet i arrangemanget samtidigt som festivalen pågick. Ett 
lågt publikintresse behöver samtidigt nödvändigtvis inte betyda att festivalen 
som integrationsfaktor är verkningslös.

Dock finns uppfattningen att festivalens syfte inte lyckats bli uppfyllt. ”Det är 
en kulturpolitisk och integrationspolitisk satsning men den är inte ’organisk’. Det kan 
leda till relationer mellan arrangörer och scener, men den typen av relationer finns re-
dan.” menar Ozan Sunar, konstnärlig ledare, Moriska Paviljongen. Just att ska-
pa kontakter och bidra till att nätverk skapas över Öresund, var ett av syftena 
med att festivalen ursprungligen arrangerades. 

”Vadå en Öresundsfestival, skulle man någonsin göra en Mälardals-
festival, som skulle handla om vadå? Den har ingen resonans, inte på 
danska sidan. Den har en resonans på den svenska sidan eftersom att 
den sidan historiskt sett har förhållit sig till Sundet […] Att hitta ett in-
nehåll är svårt […] Det är ett politiskt, sympatiskt projekt men funkar 
inte.” 
(Niels Righolt, centerleder, konsulent og projektleder, Center for 
Kunst & Interkultur)

Uppenbarligen förefaller det relevant att ifrågasätta varför en festival arrang-
eras trots att publiken visar ointresse för denna typ av festival. Festivalen 
upplevdes som konstruerad och samtidigt kan konstateras att den saknade 
förankring hos regionens kulturaktörer och publik. I relation till detta blir det 
relevant att understryka betydelsen av att samverka kring frågor och inom om-
råden där intresse och incitament till samverkan finns.
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Näringslivsområdet

Inom området näringsliv har vi valt 
att lyfta fram tre olika samarbetsex-
empel. Dessa är Copenhagen Malmö 
Port (CMP), de två bronära köpcen-
trerna Fields (Köpenhamn) och Em-
poria (Malmö) samt Medicon Valley 
Alliance2. Utöver dessa exempel pre-
senteras olika aktörer, projekt, institu-
tioner samt dokument vilka vi anser är 
intressanta som bakgrund till och för 
att ytterligare exemplifiera samverkan i 
Öresundsregionen.

Inledning

Städerna Köpenhamn och Malmö präglades under 1990-talet av strukturom-
vandling i näringslivet med bland annat nedläggning och omlokalisering av 
företag, sjunkande sysselsättningsnivåer, samt utflyttning av befolkning (Ol-
shov, 2013). Från mitten på 1990-talet började dock den mörka bilden som kan-
tat städernas tillvaro att förändras, och en yngre befolkning kom att flytta in. 
Sysselsättningen i regionen steg totalt med 1,2 procent per år under denna tid-
speriod. 

Fram till finanskrisen 2008 var den ekonomiska utvecklingen i regionen 
relativt stabil. Statistik från Øresundsinstituttet visar att sysselsättningen i re-
gionen hade en stadig ökning från 2004 till 2008 och det ekonomiska läget hade 
gått från kris till normaltillstånd (ibid.). Under finanskrisen som inleddes 2008 
blev en annan trend tydlig bland regionens företag – företagare arbetade för att 
minska kostnaderna och effektivisera verksamheterna, vilket också ledde till 
minskat antal anställda.

Vad gäller näringslivets struktur, har Öresundsregionen, liksom näringsliv-
et i resterande delar av västvärlden, präglats av en omstrukturering från en 
stor andel sysselsatta inom produktion och jordbruk till ett näringsliv baserat 
på sysselsättning inom service- och tjänstesektorn (Forum för Øresundsstatis-
tik, 2012). Per Tryding på Sydsvenska Handelskammaren menar att det svens-
ka och danska näringslivet har en liknande struktur, med den skillnaden att 
Köpenhamn som huvudstad av naturliga skäl har olika former av nationella 
centrumstrukturer, som exempelvis en centralbank. Dessa aktörer efterfrågar i 
sin tur specialiserade tjänster. Största andelen av de nystartade företagen i Öre-

2 I avsnittet om området Forskning och Utbildning presenteras ytterligare en fallstudie med viktig bäring på 
näringslivet i Öresundsregionen. Det är de framtida etableringarna av ESS och MAX IV.

INSITUTIONELL TEORI – WILLIAMSON:

I Williamsons modell (se kapitel 3) kan när-
ingslivsområde huvudsakligen sägas befin-
na sig i nivå tre och fyra. På nivå fyra han-
dlar det om att uppfylla marginalvillkoren 
för optimering och fokus ligger på resurs-
allokering och anställningar (priser, kvan-
titeter och incitamentsstrukturer). Här är 
den institutionella förändringstakten kon-
tinuerlig. På nivå tre handlar det om att få 
rätt design på governance-strukturerna och 
organisation (t.ex. hantera principal agent 
problem). Den institutionella förändring-
stakten är här 1-10 år. (Bjuggren & Eklund, 
2012)
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sundsregionen är verksamma inom den finansiella sektorn (35 procent) samt 
företagstjänster (14 procent).

Två andra viktiga sektorer inom Öresundsregionen är läkemedels- och 
hightechbranschen. Vad gäller hightechsektorn framstod Stockholmsregionen 
som mer specialiserad än Öresundsregionen inom detta fält år 2010. Samti-
digt hade Öresundsregionen en mer konkurrenskraftig position än Stockholm 
inom läkemedelsproduktion. Det har skett mycket inom hightech- och läkeme-
delsbranschen i Öresundsregionen under de senaste åren. Bland annat har As-
tra Zeneca i Lund lagt ner. Detsamma gäller för Nokia i Köpenhamn. Vad gäller 
sektorer med potential till utveckling framöver lyfter Peter Enggaard, initia-
tivtagare näringslivsnätverket Öresundsgruppen (se nedan), speciellt fram den 
”ouppmärksammade” sektorn sjöfarten.

Något som generellt är utmärkande för näringslivsområdet gällande frågan 
om balansen mellan samverkan och konkurrens är att det är varierande vilken 
typ av relation mellan de olika aktörerna som är den mest fördelaktiga i ljuset 
av regional utveckling och tillväxt. Per Tryding resonerar som följande, utifrån 
ett Öresundsperspektiv:

”Copenhagen Malmö Port, där är det integrerat. Svaret är att det be-
hövs båda och [anm. konkurrens och komplement]. På vissa marknader 
är det bra med konkurrens, på andra marknader är det mindre bra. 
Man måste nästan titta på varje bransch. En sådan grej som hamnverk-
samhet som är extremt yt- och kapitalkrävande, finns det stor logik att 
den nästan monopoliseras. Det är inte samma logik inom PR-tjänster 
till exempel. Där är det tvärtom bra att det finns en kreativ förstörelse-
process hela tiden. Men den här marknaden finns inte riktigt än. Vi har 
inte kommit så långt än att vi har börjat pitcha på varandras tjänste-
marknad i den omfattningen. Så där behövs det nog mer konkurrens så 
att säga.” 
(Per Tryding, vice vd, Sydsvenska Industri- och handelskammar-
en)

Positiva erfarenheter sett utifrån ett samarbetsperspektiv

Redan vid Öresundsbrons öppnande var näringslivets förändring i regionen 
ett faktum. Nya företag och institutioner fortsatte att etablera sig både i Köpen-
hamn och Malmö. Några av dessa var Nokia, Nordea, Gillette, Mercedes-Benz, 
Coca Cola och FNs projektgenomförandekontor UNOPS (United Nations Office 
for Project Services), som flyttade sin verksamhet från New York till Köpen-
hamn (Olshov, 2013).

Ett stort antal av företagen etablerades sig i Köpenhamn, vilket kan ses som 
att Köpenhamns potential till att bli ett skandinaviskt centrum ökade. Dock ser 
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Olshov en viss tendens hos företag som tidigare hade varit etablerade i Köpen-
hamnsområdet att flytta till Sverige; både till Malmö och Stockholm. Bland an-
nat flyttade de tre läkemedelsföretagen Novo Nordisk, Leo Nordic, och Arcada 
till Malmö. Bilmärket Mercedes-Benz flyttade sitt huvudkontor till Malmö 2008 
(se Box 1). En annan flytt från danska sidan av Öresund är IKEA som flyttade 
från Humlebäck till Helsingborg 2001. Framöver kommer IKEA att etablera 
ett nytt kontor med ”viktiga globala huvudkontorsfunktioner” i Malmö 2014 
(ibid., s 105). Allt som allt har 30 företag sedan 2003 flyttat sina huvudkontor till 
Malmö (ibid., s 106). 

Box 1. Mercedes-Benz har lokaliserat sitt svensk-danska huvudkontor till Malmö

Anledningen till att Mercedes Benz flyttade från sina lokaler i Köpenhamn till Malmö var att man 
såg möjligheten till kostnadsreducering i och med flytten. Dels på grund av att kostnaden för 
lokaler var lägre eftersom man hoppades på att kunna reducera personalkostnaderna. För Mer-
cedes-Benz var ytterligare en anledning till att genomföra flytten, att den svenska marknaden är 
större än den danska och att det därför var mer logiskt att ha sitt kontor i Sverige. Mikael Olsson, 
personalchef på Mercedes-Benz, säger att de är mycket nöjd med sin nuvarande lokalisering då 
kontoret ligger i ett trevligt och expansivt område i Västra Hamnen, med många intressanta före-
tag i närheten.

Trots de många argument som talade för en flytt är Mikael Olsson inte övertygad om att flytten 
idag ekonomiskt sett har lönat sig. I och med flytten tappade företaget en del danska kollegor 
som inte var beredda på att pendla till Malmö. Det visade sig även vara svårt att förhandla om 
somliga av de danska anställningskontrakten till svenska kontrakt, vilket bidrog till att en del av 
kontoret blev kvar i Köpenhamn. Ambitionen var att ha en samlad dansk-svenskt organisation i 
Malmö. Detta har inte riktigt kunnat uppnås, då en del danskar alltjämt arbetar i Köpenhamn. 

På det stora hela ser företaget positivt på dess etablering i Malmö, även om man dagligen möter 
konsekvenserna av olika gränshinder. Mikael Olsson (personalchef, Mercedes Benz) beskriver den 
potential det finns med att vara ett danskt/svenskt företag:

”Jag själv tar mitt avstamp i det som jag upplever skapar dynamik. Svenskar ut-
går i större utsträckning från att alla ska med, man är betydligt mer konsensus- 
driven. Danskar är mer: låt oss ta ett beslut, det behöver inte vara det perfekta, men  
låt oss ta ett beslut. Och det är klart, vid en första kontakt harmoniserar inte  
dessa synsätt med varandra. Men med de inställningar jag tycker att vi  
[Mercedes-Benz] har, där vi visar respekt för varandra tycker jag att det leder fram 
till ett kreativt möte.”
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En viktig generator för dagens regionala näringsliv är Kastrup/Københavns 
Lufthavn. Finn Lauritzen, direktör vid Öresundskomiteen, menar att speciellt 
de större svenska städerna nu också har upptäckt hur vitalt det är för deras 
näringsliv och tillväxt att flygplatsen Kastrup är välfungerande. Han ser detta 
som ett bra exempel inom näringslivsområdet på de regionala samverkanspro-
cesser som inletts sedan Öresundsbron kom till:

”Det finns några människor i Stockholm som främst tänker på konkur-
rens med Arlanda när de tänker på Kastrup. Men i Skåne ser man det 
som en avgörande förutsättning till exempel för att internationella/mul-
tinationella företag ska välja att lokalisera sitt huvudkontor i Malmö. 
Det finns en del multinationella företag som har huvudkontor i Malmö 
om de ska täcka hela Skandinavien. Tidigare [innan brons existens] var 
det otänkbart att ett multinationellt företag skulle välja att ha sitt hu-
vudkontor i Malmö.”  
(Finn Lauritzen, direktör, Öresundskomiteen)

Tobias Egger Beck, fuldmægtig, Center for Byudvikling, Københavns Kom-
mune, lyfter betydelsen av den möjlighet till komplement som han anser att 
Öresundsregionen erbjuder i relation till näringslivssektorns skiftande behov 
och krav:

”Vi har exempel på hur de två städerna kompletterar varandra i det 
privata näringslivet. Till exempel Ferring har mycket explicit funderat 
över sin placering i Örestad i förhållande till arbetskraft både i Dan-
mark och i Sverige. De har placerat sig där för att det är nära Köpen-
hamns flygplats och precis invid Öresundståget. IKEA är ett annat 
bra exempel. De har placerat sig på den svenska sidan p.g.a. närhet till 
Kastrup, huvudstaden Köpenhamn och arbetskraften där. Det är några 
exempel på det som lyckats. ESS är ett annat bra exempel där man har 
universitetet i Lund och närheten till flygplatsen och det tillsammans 
gjorde att man fick den här forskningsanläggningen till regionen. Det 
visar mycket bra styrkan på de båda sidorna. ESS har ju också databe-
handlingen på Köpenhamns Universitet. Dessa är de bra exemplen som 
visar på att det fungerar.” 
(Tobias Egger Beck, Københavns Kommune)

En del i en ökad samverkan av det danska och svenska näringslivet är de per-
sonliga länkarna som knyts över Öresund. Peter Enggaard, initiativtagare 
till näringslivsnätverket Öresundsgruppen, menar att ”det svenska inslaget i 
Köpenhamns näringsliv” växer. Det rör sig bland annat om svenskar som sit-
ter i styrelserna i danska företag. Han poängterar dock att hittills finns det få 
svenskar på poster såsom vd. Enligt Nytt från Öresund (2013b) finns statistik 
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som visar att andelen svenskar som investerar i företag på den danska sidan av 
Öresund har ökat. Av cirka 3400 danska företag som har utländskt ägarskap, 
har i nuläget runt 25 procent svenska ägare, vilket är två gånger så mycket som 
för någon annan nationalitet. En annan form av personliga flöden och länkar 
är de personer som söker arbete inom näringslivet på andra sidan Öresund. 
Det har främst handlat om svenskar som skaffat jobb i Danmark. Denna andel 
har ökat allt sedan bron etablerades, med en avtagande ökning i samband med 
finanskrisen 2008. År 2012, visade siffrorna åter igen på en liten uppgång (se 
vidare bilaga 1).

”Det skapas fler och fler nätverk på det personliga planet mellan Malmö 
och Köpenhamn. Det är folk som jobbat på andra sidan som skaffat sig 
vänner och bekanta där. I och med att många av dem som jobbar på 
andra sidan är unga skaffar man sig också mer och mer partners från 
andra sidan. Så den här närheten och pendlingen skapar en integra-
tionskraft i sig. Ju längre bort från brofästena desto svagare blir den.” 
(Bengt Streiffert, expert och chef för avdelningen för Öresunds- 
och nätverksprojekt, Lunds universitet, f.d. chef, Öresundsuni-
versitetet)

“När hjulen spann i Danmark var det svenskar som såg till att det 
fanns folk att anställa. Men man ser inte alltid att det totalt sett är en 
win-win-situation för både svenska och danska sidan.” 
(Eskil Mårtensson, samordningsansvarig för Öresundsfrågor, Re-
gion Skåne)

Under årens lopp har det funnits några olika aktörer som utifrån ett näring-
slivsperspektiv verkat för ökat samarbete över Öresund och hållit ett öga på 
regionens gemensamma utveckling. Ett initiativ är Øresund Industri & Han-
delskammare som är ett samarbete mellan Dansk Erhverv och Sydsvenska 
Handelskammaren. Syftet med samarbetet är att ”främja konkurrenskraft och 
tillväxt, att öka handelsaktiviteten i Öresundsregionen samt att få bort bar-
riärer för integrationen” (Region Skåne, 2011).

Mellan åren 2001-2010 tog dessa aktörer fram Näringslivets Öresundsindex 
(på danska Erhverslivets Øresundsindeks) för att följa integrationen (Øre-
sund Industri & Handelskammare, 2010). Indexet mäter trafiken, situationen 
på arbetsmarknaden, prisutveckling och handeln (Sveriges Radio, 2010). Sista 
gången indexet presenterades, år 2010, var första gången sedan mätningarna 
inleddes som detta började peka på en försämrad integration. Stefan Müchler, 
vd för Handelskammaren sa då: ”Öresundsintegrationen är inget självspelande 
piano. Det krävs åtgärder från politikerna för att skapa bättre förutsättningar.” 
(citerad i Sveriges Radio, 2010). 
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Per Tryding förklarar att det fanns olika skäl till att indexet inte tagits fram 
under de senaste åren. Han lyfter bland annat fram satsningen på boken ”Öre-
sundsregionen. Den Dynamiska Metropolen” (Andersson et al, 2013). Denna 
bok är resultatet av ett treårigt forskningsprojekt Skåne-Själland. Projektet 
skulle försöka beskriva ”var integrationen i Öresundsregionen befi nner sig 
och vad den medfört för samhället” (ibid., s 7). Själva syftet var att lyfta fram 
olika utmaningar och möjligheter som skulle kunna ”fungera som avstamp för 
idéer om den framtida utvecklingen” (ibid.). Författarna föreslår bland annat 
införande av det danska ”fl exicurity”-systemet i Sverige på arbetsmarknaden 
och pekar på vikten av att arbeta med att öka toleransnivån i regionen, speciellt 
på den skånska sidan.

Ett annat samarbetsexempel på näringslivsområdet är EU-projektet ”Part-
nerskap för tillväxt”, där Köpenhamns kommun, Malmö Stad, Invest in Skåne 
och Copenhagen Capacity verkar i ett gemensamt projekt för att locka fl er ut-
ländska etableringar och investeringar till Öresundsregionen (Nytt från Öre-
sund, 2013c).3 EUs Interreg har beviljat en förlängning av projektet och har 
utökat projektbudgeten. Ett delmål i projektet är att skapa en karta över före-
tagsetableringar i och kring de två städerna.

I regionen har det även formats olika informella och formella nätverk inom 
näringslivet i syfte att skapa mötesplatser för sektorns aktörer. Öresunds-
gruppen är ett sådant nätverk. Öresundsgruppen är ett ”medvetet anonymt 
nätverk”, förklarar dess grundare Peter Enggaard, som består av särskilt in-
bjudna aktörer som träff as ett antal gånger per år för att ta del av kvalifi cerade 
anföranden och nätverka. Även Sydsvenska Handelskammaren har arbetat 
för att skapa nätverksträff ar i regionen. Under de första åren efter brons till-
komst handlade det ofta om att förmedla praktisk information till sektorns 
aktörer, till exempel om hur man köper biljetter till fl ygbussen. Behovet av att 
förmedla information visade sig stort och 2000 bildades Öresunddirekt i syfte 
att förmedla information mellan myndighet, medborgare och näringsliv i Öre-
sundsregionen. 

Hinder för samarbete utifrån näringslivsområdets synvinkel

Det fi nns några intervjupersoner som är kritiska till tillvägagångssättet i de ini-
tiativ som hittills genomförts för att skapa nätverk över Öresund. Andra menar 
att det fi nns för få nätverk, och det framförs att det är speciellt nischade nätverk 
som behövs, gärna med en viss dignitet, då detta saknas i nuläget. De tidiga 
nätverken var generellt inriktade. Nu behövs mer av nätverk som samlar ak-
törer inom exempelvis en viss bransch.

3 Invest in Skåne är ett dotterbolag inom koncernen Business Region Skåne (ägt till 85 procent av Region Skåne 
och 15 procent av Skånes kommuner) med uppdrag att locka utländska investeringar till Skåne (Region Skåne, 
2013b). På motsvarande sätt arbetar Copenhagen Capacity för att locka investeringar till Köpenhamnsområdet (Co-
penhagen Capacity, 2013). Etablerat som en non-profi t-organisation.
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En aktör som följer utvecklingen på näringslivsområdet är Öresundskomi-
teen. Enligt kommitténs integrationsindex visar delindexet för integrationen på 
näringslivsområdet att denna stagnerat något under de senaste åren. Finn Lau-
ritzen, direktör, Öresundskomiteen, menar att detta delvis beror på att danskt 
och svenskt näringsliv har alltför lite kunskap om varandra. Därmed menar 
han att det fi nns behov av ny energi bland annat inom näringslivsområdet. 

Delindexet näringsliv består i sin tur fyra olika grundindex (Figur 14), varav 
tre visar den nationella utvecklingen eftersom det inte går att bryta ner dem på 
regional nivå. Det enda grundindexet som är fi nns att tillgå på Öresundsregion-
al nivå är det som mäter antalet lastbilar som kör över Öresund. Detta index har 
naturligen vuxit snabbt sedan Öresundsbron byggdes, med ca 50 procent. Pre-
cis som den inhemska lastbilstrafi ken drabbades trafi ken över bron till viss del 
av konjunkturnedgången 2008, vilket kan förklara den långsammare utveck-
lingen därefter. Den starka utvecklingen för delindexet investeringar är samti-
digt sannolikt till stor del hänförligt till processer utanför Öresundsregionen, 
men visar på ett stort intresse för gränsöverskridande investeringar mellan de 
två länderna mer generellt.
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Ett viktigt dokument i relation till näringslivssektorn och arbetet med att lista 
och undanröja de hinder och utmaningar som fi nns är rapporten ”33 hinder, 
utmaningar och möjligheter” (Öresundskomiteen, 2010). Claes Håkansson, se-
niorrådgivare, Nordiska ministerrådet (f.d. Öresundskomiteen), som var med 
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och arbetade fram dokumentet, uppger att i denna rapport sattes fokus på när-
ingslivets möjligheter och gränshinder i Öresundsregionen. Sammanlagt finns 
33 identifierade gränshinder upptagna.

Öresundskomiteen och andra regionala och kommunala aktörer arbetar nu 
systematiskt och strategiskt med att röja undan dessa gränshinder och fram 
till idag har sex av dem lösts. Kenneth Kay Jensen, konsulent, Erhverv & Inter-
nationalisering, Region Hovedstaden, menar att det även är viktigt att långsik-
tigt och strategiskt arbeta med de stora och svåra hindren i form av skillnader 
i skatte- och pensionssystem, samtidigt som han anser att det är angeläget att 
fokusera på att lösa några av de små problem som hindrar samverkan i re-
gionen. Dessa kan ha en betydelsefull, om än symbolisk betydelse. Även Rene 
Lønnee, udviklingschef, Region Sjælland, anser att man ska jobba med parallel-
la processer för att lösa de gränshinder som står i vägen för en väl fungerande, 
sammanvävd regional arbetsmarknad.

”När man kommunicerar detta är det ett mycket starkt exempel: Se, nu 
har vi löst ett problem, det kan mycket väl låta sig göras! […] Man ska 
självklart arbeta med att få löst frågorna kring skatten, men det är bät-
tre att få löst en massa mindre saker.” 
(Kenneth Kay Jensen, konsulent, Erhverv & Internationalisering, 
Region Hovedstaden)

”Det ena utesluter inte det andra. Man måste fortsätta arbeta mot na-
tionell nivå, för det finns vissa saker som bara kan lösas där i förhål-
lande till den integrerade arbetsmarknaden. På turistområdet, till ex-
empel marknadsföring av varandras kulturutbud och liknande, det kan 
man ju som sagt lyckas med utan att involvera staten.” 
(Rene Lønnee, udviklingschef, Region Sjælland)

Copenhagen Malmö Port – ett lyckat gränsövergripande samarbete

Av flertalet av de intervjuade lyfts Copenhagen Malmö Port AB, (CMP), fram 
som ett lyckat exempel på en verksamhet med bas på båda sidorna av Öresund 
som har vävts samman till en välfungerande, gränsöverskridande, gemensam 
hamnverksamhet. Denna bild ges även i olika rapporter och artiklar som han-
dlar om Öresundsregionen (se exempelvis Andersson et al, 2013; Olshov, 2013). 
Citaten nedan stärker den positiva bilden.

”Copenhagen Malmö Port är en succé, en ekonomisk succé på alla sätt. 
Resultatet är en mycket effektiv hamnverksamhet. Och kanske ett av de 
bästa crossboarder-samarbetena. Som ger överskott och som är ekono-
miskt välkonsoliderat.” 
(Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør By og Havn, f.d. overborg-
mester, Københavns Kommune)
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”CMP är ett riktigt bra exempel på där det fungerar bäst. Istället för 
att två hamnar som på sikt skulle utkonkurrera varandra och vara för 
små i den internationella konkurrensen har man gått samman och gjort 
en funktionsuppdelning. Fått ihop den kritiska massan så att man kan 
göra sig gällande internationellt. Det är i våra ögon ett succéexempel.” 
(Tobias Egger Beck, fuldmægtig, Center for Byudvikling, Køben-
havns Kommune)

En komplicerad politisk process för att åstadkomma ett integrerat företag

När beslutet om Öresundsbron kom insåg såväl Malmö hamn som Københavns 
Havn att de olika färjelinjerna, som bidrog väsentligt till de respektive hamna-
rnas lönsamhet, skulle komma att drabbas hårt. Därmed skulle bron redan i 
ett kort perspektiv komma att utgöra ett hot mot verksamheterna. Samtidigt 
såg de båda hamnarna en potential för hamnarna att stärka sin position i och 
med Öresundsbrons tillkomst. För att denna potential skulle kunna realiseras 
bedömde aktörerna att någon form av mer strukturerat samarbete var nödvän-
digt. Detta ledde till att ledningarna i de båda hamnarna startade upp diskus-
sioner och de kom ganska snabbt fram till att för att det skulle fungera behövde 
de båda hamnarna inleda ett mer formaliserat, organisatoriskt samarbete. Det 
tog därefter tre-fyra år att få arbetat fram ett avtal för samarbetet. Under dessa 
år genomfördes ett antal utredningar och förhandlingar.

En av huvudpunkterna för utredningarna var hur samarbetet skulle utfor-
mas och denna fråga undersöktes öppet innan man landade i att ett svenskt ak-
tiebolag, med huvudkontor i Köpenhamn, var det bästa alternativet, p.g.a. den 
mer fördelaktiga aktiebolagsbeskattningen. Förhandlingarna mellan parterna 
handlade bland annat om ägarförhållanden, aktiekapital och den kommande 
organiseringen. Det var också diskussioner kring hur verksamheten skulle 
förhålla sig till hamnanläggningarna – skulle de ägas eller hyras in av det nya 
bolaget? Då staten, Malmö Stad och Köpenhamns hamn inte ville sälja sina 
anläggningar blev det beslutat att hamnbolaget skulle hyra de fysiska anlägg-
ningarna av dessa aktörer, och idag har CMP 25-åriga hyreskontrakt på båda 
sidorna av Öresund.

Då denna form av samarbete och sammangående – dvs. ett hamnbolag som 
ägs av en mix av privata och offentliga aktörer i två länder och med verksamhet 
i två länder – vid denna tidpunkt var något nytt, handlade det också om att öv-
ertyga det politiska systemet och de fackliga organisationerna som var berörda 
om att denna struktur skulle kunna bli framgångsrik. De facto är denna form av 
nära organisatoriskt samarbete mellan hamnverksamheter i två grannländer 
fortsatt ovanlig. I vanliga fall då hamnverksamheter går samman handlar det 
normalt om olika hamnar i ett och samma land eller om ett globalt bolag med 
satellithamnar runt om i världen. Det visade sig behövas ett Folketingsbeslut 
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på den danska sidan för att sammangåendet skulle kunna genomföras då det 
fanns en tidigare lagstiftning som reglerade hur Köpenhamns hamn skulle ver-
ka och fungera. Den dåvarande stiftelsen som ansvarade för hamnen behövde 
ombildas och förstatligas. Själva omvandlingen var därtill en process som kan-
tades av en rad överklaganden.

Medan förhandlingarna kring strukturen och innehållet i CMP gjordes upp 
ganska snabbt (cirka ett och ett halvt år), drog de politiska, formella frågorna 
på den danska sidan ut på tiden. En anledning till dessa kontroverser var att 
Köpenhamns hamn ägde markområden som potentiellt bedömdes vara värda 
flera miljarder DKK och det fanns oro kring vem som skulle komma att förvalta 
denna tillgång i den nya strukturen. Detta ledde till bildandet av bolaget By og 
Havn som fick hand om förvaltningen av markområdena i Köpenhamns hamn, 
med fokus på stadsutveckling, samt anläggningarna på dessa. Det andra bo-
laget som bildades var ett renodlat hamnbolag, vilket var den del som gick in 
i det nya aktiebolaget CMP tillsammans med Malmö hamn (vilket redan var 
ett renodlat hamnbolag). Det kan konstateras att det i detta fall visade sig vara 
en ganska komplicerad process att skapa ett integrerat bolag bland annat för 
att det fanns en rad olika ägarstrukturer och sakägare – de två kommunerna, 
staten och privata aktörer – samtidigt som hamnarna är affärsmässiga verk-
samheter.

Det nya aktiebolaget bildades officiellt 2001, men diskussionerna hade på 
allvar inletts redan 1997. De tre första åren, innan samarbetet övergick i bo-
lagsform, bedrevs en försöksverksamhet där båda parterna hade möjlighet att 
dra sig ur om de skulle vilja det. Anledningen till att det lyckades att skapa ett 
gemensamt bolag var att det fanns incitament för båda hamnbolagen till att 
samverka på detta område i kombination med att det fanns enskilda personer 
som hade en stark tro på och vilja att samarbeta.

Ett av incitamenten som nämns av intervjupersonerna var att det på den 
danska sidan fanns en önskan om att få tillgång till mark för exploatering av 
bostäder samtidigt som det på den svenska sidan fanns ytor i hamnen som 
tidigare industriverksamhet lämnat tomma. Den viktigaste affärsmässiga 
drivkraften var den effektivisering av hamnverksamheten som blev möjlig till 
följd av sammangåendet. Köpenhamns hamn och Malmö hamn har tidigare 
haft liknande verksamheter men deras styrka inom dessa områden har varit 
olika. Köpenhamns hamn hade utvecklat en stor kryssningsverksamhet under 
de senaste 50-60 åren, medan Malmö hamn hade sin styrka inom olika former 
av varutransporter.

”Hamnens [anm. CMPs] fördelar är speciellt stordriftsfördelar, på 
maskinparken, expedition och logistik. Köpenhamns hamn var nog lite 
av en hotad ras. De höll på att gå ifrån att vara ett speditionssällskap/
trafiksällskap till att vara ett fastighetssällskap. Köpenhamns hamn 
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var ju mer intresserad av fast egendom än av logistik. Hamnen befann 
sig i en knipa och befann sig vid ett vägskäl. Men så var man ganska 
intresserad av perspektiven i Öresundsregionen. Det handlar nog helt 
enkelt om stordriftsfördelar, dvs. att man kunde tjäna pengar på det.” 
(Christian Wichmann Matthiessen, professor, Københavns Uni-
versitet)

”CMP är en av de största succéerna. Det handlar om gemensam 
hamnverksamhet. Det fina är att det är en blandning av danska och 
svenska medarbetare. VDn är svensk och styrelsen är blandad. Det 
är en verksamhet där man faktiskt lyckats undgå konflikter om var de 
olika hamnaktiviteterna ska vara. Det är klart att de finns ett politiskt 
intresse att få jobb och arbetsplatser som följer med hamnaktiviteter. 
Det är en riktigt välfungerande hamnverksamhet. Man hör inget om 
dansk-svenska spänningar. Det är därmed svårt att säga om Köpen-
hamn eller Malmö får mest ut av det. Och det är ju ett succékriterium!” 
(Finn Lauritzen, direktör, Öresundskomiteen)

I och med skapandet av det gemensamma hamnbolaget kunde en tydligare spe-
cialisering och arbetsdelning genomföras där den danska verksamheten kunde 
fokusera på att utveckla sig i relation till de specifika krav som kryssningsbran-
schen ställer på sina destinationshamnar. Kryssningsfartyg vill i allmänhet an-
lägga i större städer, såsom Köpenhamn, gärna med terminalerna lokalt pla-
cerade i stadskärnan. Detta för med sig speciella utmaningar vad gäller sådant 
som buller och utsläpp. Det gäller också att få till ett smidigt upplägg med kajer, 
dispositioner och bussar så att det blir så attraktivt som möjligt för kryssnings-
fartygskunden och dess turister. Under 2012 hade Copenhagen Malmö Port 370 
anlöp (368 i Köpenhamn och två i Malmö), varav cirka hälften var så kallade 
”turnarounds”, vilket innebär att resan började eller avslutades i regionen (Co-
penhagen Malmö Port, 2012). Motsvarande siffra för 2010 var 308, vilket in-
nebär att CMP haft en kraftig ökning i kryssningsfartygstrafiken under de sen-
aste två åren. Som en jämförelse kan noteras att Stockholms Hamnar anlöptes 
av totalt 274 kryssningsfartyg under kryssningssäsongen 2012, av dessa var 51 
stycken så kallade ”turnarounds” (Stockholms Hamnar, 2012).

Vad gäller den svenska delen av verksamheten har en specialisering skett 
avseende olika varutransporter med containers och därmed har denna hamn 
betydligt fler hamnarbetsplatser. Hamnens fördelar är att den kan ta mer djup-
gående fartyg, ligger närmare motorväg och har många och stora arealer för 
hamnverksamhet. Med tiden har det tillkommit ett ökat fokus på bilverksamhet 
till följd av att Toyota beslutade att lokalisera sin skandinaviska marknadsnod 
till Malmö hamn, vilket reducerade företagets transportkostnader med cirka 50 
procent. Tidigare hade Toyota haft verksamheten utspridd på sju olika platser i 
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Sverige, Danmark och Norge. Etablerandet av en så stora aktör som Toyota led-
de till att andra bilmärken också valde att lokalisera sig till Malmö hamn. Idag 
finns där 12 olika bilmärken, vilket är en flerdubbling av biltransporterna till 
hamnen, motsvarande ca 180 000 bilar per år, varav Toyota står för ca 150 000 
av dessa bilar. Flytten av Mercedes-Benz från Köpenhamn till Malmö kan ses i 
ljuset av denna etablering (se Box 1).

Gert Nørgaard, Strategy & Planning Manager, CMP, berättar att det gick 
väldigt bra för CMP redan från start. Han förklarar att detta hade en del att 
göra med att hamndriften i Köpenhamn inte var välutnyttjad till följd av att få 
rationaliseringar hade genomförts under de senaste åren. När det gemensam-
ma hamnbolaget bildades gicks ekonomin igenom grundligt, vilket ledde till 
att kundportföljen rensades på olönsamma kunder och att det fysiska området 
för hamnverksamheten i Köpenhamn begränsades. Detta tillsammans med en 
allmän gynnsam konjunktur gav ett bolag som visade på överskott i verksam-
heten fram till 2008, då konjunkturen vände neråt. 

Positiva erfarenheter sett utifrån ett samarbetsperspektiv

Två områden där man initialt upplevde vissa svårigheter var i relation till skill-
nader i språk samt arbets- och organisationskultur. Detta är faktorer som ofta 
lyfts fram som utmaningar vid samarbeten mellan aktörer från båda sidorna 
av Öresund. CMPs erfarenhet är dock att detta bara var reella problem under 
en ganska kort, inledande period. Vad gäller skillnader i de båda språken säger 
Gert Nørgaard, Strategy & Planning Manager på CMP, att det blev tydligt att de 
anställda på väldigt kort tid kunde arbeta upp sin förståelse av grannspråket. 
Inom organisationen pratar varje person sitt språk och känner till de ord som 
skiljer sig åt. Distinkta instruktioner kring det dagliga arbetet eller för exempel-
vis hanteringen av en viss maskin finns på båda språken, men i den vardagliga 
kontakten via e-post och i promemorior och dylikt använder var och en sitt eget 
språk.

”Ibland när det skrivs en promemoria kan det vara så att varannan 
mening är på danska och varannan på svenska, och vi som har varit 
med under lång tid reagerar inte ens. Det är så naturligt det här.” 
(Lennart Pettersson, vice vd, CMP)

Vad gäller det andra området, arbets- och organisationskulturen, tog det lite 
längre tid att vänja sig vid dessa skillnader och i början ledde de ibland till olika 
missförstånd. Det fanns exempelvis olikheter vad gällde svensk och dansk 
ledar- och beslutskultur. Det svenska diskussions- och koncensusdrivna ar-
betssättet gick inte riktigt ihop med den danska kulturen med snabba beslut 
där ofta vd slutligen får bestämma hur man ska gå vidare med en sak. I den 
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svenska kulturen följer i princip alla medarbetarna det gemensamt tagna beslu-
tet, medan det är vanligt att danska medarbetare hittar på egna semilösningar 
när de ska operationalisera besluten i det vardagliga arbetet. Idag har arbets- 
och organisationskulturen utvecklats till något som på sätt och viss är en sam-
mansmältning av de bästa elementen i respektive system, säger Lennart Pet-
tersson, vice vd på CMP.

Hinder för samarbete utifrån CMPs synvinkel

De hinder med samarbete som bolaget CMP upplever skiljer sig inte mycket 
från hur andra aktörer upplever det. Ett generellt problem är fortsatt att löne- 
och pensionssystemen i de båda länderna skiljer sig avsevärt åt, vilket gör det 
komplicerat för individuella medarbetare. Det är inte främst en kostnadsmäs-
sig fråga för företaget, men det kan föra med sig stora konsekvenser för enskil-
da medarbetare. Det är främst personer som rör sig fram och tillbaka mellan de 
båda sidorna av Öresund som ”drabbas av båda systemen”, berättar Lennart 
Pettersson, vice vd, CMP. Exempelvis kan en individ skriven i att av länderna 
råka ut för hög beskattning om denna arbetar mer än en viss procent på andra 
sidan Öresund.

Utifrån CMPs synvinkel upplevs broavgifterna som något som till viss del 
sätter käppar i hjulet för verksamheten. En av grundpelarna i den integrerade 
verksamheten är en specialisering av de respektive hamnarna, vilket innebär 
en hel del resor över bron.

Diskussioner om framtida samarbete med Helsingborgs hamn

CMP inledde under sommaren 2012 diskussioner med Helsingborgs hamn 
kring intresset och möjligheterna att gå samman. Parterna skrev under en 
avsiktsförklaring om att ta nästa steg i Öresundsintegrationen av hamnverk-
samheterna (Helsingborgs dagblad, 2013b). Parterna befinner sig ännu inte inne 
i en förhandlingsfas utan det handlar i nuläget om olika former av utredningar,  
liknande de som gjordes inför sammangåendet av Köpenhamn hamn och Malmö  
hamn4. Helsingborgs hamn är igång med att se över sin organisation. Ett förslag 
från Helsingborg var att dela hamnen i ett bolag som äger och ett som driver 
hamnverksamhet. Men än så länge har inget beslut tagits. Utöver att Helsing-
borgs hamn har problem med sin vidare expansion är det främsta incitamen-
tet för ett eventuellt sammangående den hårdnande konkurrensen från andra 
hamnar, lastbils- och tågtrafik. Samma argument förs fram från CMPs sida:

4 Under den slutliga sammanställningen av denna rapport har det meddelats att samtalen mellan Helsingborg 
och MCP om ett sammangående har avslutats. Helsingborgs Stad har meddelat att man dock driver arbetet med 
en omformning av stadens hamnverksamhet vidare.
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”Ska vi kunna konkurrera långsiktig med Hamburgregionen, Stockhol-
msregionen eller Göteborgsregionen måste vi mobilisera och samordna 
oss på ett strukturerat sätt. Och då handlar det väldigt mycket om ny-
satsningar och nya investeringar, dvs. vi kan inte hålla på att konkur-
rera med varandra på det lokala planet för då blir vi förr eller sena-
re utmanövrerade i det långa loppet av andra regioner. Det kostar en 
förfärlig massa pengar varje gång man ska göra investeringar i en ny 
hamn så det gäller att hushålla med medlen. Så kan vi än mer öka det 
regionala samarbetet och disponera anläggningarna på ett förnuftigt 
sätt är det bra.” 
(Lennart Pettersson, vice vd, CMP)

Fields och Emporia – två stora köpcenter belägna på var sin sida om 
brofästet

Inom kort avstånd från varandra, etablerade invid respektive brofäste, ligger 
två av Skandinaviens största shoppingcentrum – danska Fields och svenska 
Emporia.

Det danska köpcentret Fields ligger i stadsdelen Ørestad, mellan centrala 
Köpenhamn och Kastrups flygplats, med goda kommunikationer till Sverige i 
form av en station för Öresundståget och E20. Centret som ägs av Steen & Strøm 
Danmark A/S, öppnades 2004 (Fields, 2013) och är ett av Danmarks största 
samt Skandinaviens näst största köpcenter, räknat i antalet butiker. Fields har 
en totalareal på 148 000 m2, varav shoppingarealen som är på 74 000 m2 inrym-
mer mer än 140 butiker, och 20 caféer och restauranger.

På andra sidan brofästet, i stadsdelen Hyllie, precis intill Malmö Arena, i di-
rekt anslutning till Hyllie station och ett stenkast ifrån E20, öppnade 2012 ett 
nytt stort köpcenter Emporia (Emporia, 2013).  Även detta center ingår i den 
skandinaviska Steen & Strøm-koncernen, som driver 43 köpcentrum runt om i 
Norge, Sverige och Danmark. Emporias totala centrumareal är på ca 93 000 m2, 
med en shoppingareal på ungefär 70 000 m2 (Fields, 2013; Steen & Strøm, 2013). 
Sammanlagt finns där närmare 200 butiker, restauranger och caféer. 

Emporia räknas idag som Skandinaviens största köpcentrum vad gäller 
antalet butiker. Innan Emporia byggdes var Fields under flera år det störs-
ta köpcentret. Lotte Eiskjær Andersen, som arbetar som Center Manager på 
Fields, menar att centrena egentligen är ungefär lika stora, men önskemålen 
från detaljhandeln gällande storleken på uthyrningsarealer ändrades från att 
vara populärt med stora ytor då Fields planerades till en inriktning mot mindre 
butiksarealer vid tidpunkten för Emporias uppbyggnad. Detta togs i beaktande 
vid utformningen av Emporia, och köpcentret har därmed fler och mindre bu-
tiker trots någorlunda samma shoppingareal som Fields. Fields håller för när-
varande på att utveckla köpcentret. En biograf med anslutande restaurang och 
caféområdet kommer att stå klart 2015.
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Positiva erfarenheter sett utifrån ett samarbetsperspektiv

Det finns ett visst samarbete eller kommunikation mellan Fields och Emporia 
genom att de tillhör samma köpcentrumkoncern Steen & Strøm. Detta har lett 
till att de formellt då och då möts för att utbyta information och erfarenheter. 
Detta skedde bland annat i samband med att Emporia skulle byggas.

”[V]i har massor med erfarenhetsutbyte. Jag har varit över hos dem flera 
gånger och de har varit över hos oss och pratat med oss flera gånger. 
Också vid hela byggandet av centret [anm. Emporia] har vi pratat my-
cket tätt samman. Så det finns mycket erfarenhetsutbyte och dialog eft-
ersom att vi är en del av samma koncern.” 
(Lotte Eiskjær Andersen, Center Manager, Fields)

Ett annat exempel på tillfällen då Fields och Emporia samarbetar eller koordin-
erar sina aktiviteter är i förhållande till stora internationella verksamheter eller 
stora detaljhandelskedjor:

”[D]är har ju Emporia och Fields ett samarbete. När vi talar med en po-
tentiell hyreskund pratar vi både Sverige och Danmark och även Norge 
dvs. Skandinavien. Det gör vi ofta.” 
(Lotte Eiskjær Andersen, Center Manager, Fields)

Vad gäller de marknadsdrivna, regionala sammarbetena är köpcentren en 
del av dessa i två avseenden. På Fields har man exempelvis cirka fem procent 
svenska kunder. Ett annat viktigt utbyte över Öresund är i Fields fall den stora 
andel svenskar som ända sedan centret öppnade har sökt och fått anställning 
i köpcentrets många butiker. Av de cirka 2000 personer som arbetar i butiker-
na i Fields är ungefär 500 svenskar. Detta är en ganska hög andel, säger Lotte  
Eiskjær Andersen.

”[V]i är riktigt glada för den dynamik det ger att både ha svensk och 
dansk personal. Det tycker jag fungerar riktigt bra. Och i och med att 
butikerna fortsätter att anställa svenskar är det något som de är nöjda 
med. Det finns också en efterfrågan från svenskar att få arbeta här.” 
(Lotte Eiskjær Andersen, Center Manager, Fields)

”Om man går en runda på Fields hör man mer svenska än danska. Det-
ta beror dels på att Fields kunder inte bara kommer från närområdet 
utan de tänker stort. För medarbetarsidan har detta nog att göra med 
den arbetskraftbrist som fanns i Danmark omkring 2004-06. Då fick 
nog svenskar upp ögonen för att det fanns många bra arbetsmöjligheter 
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i Köpenhamn. Detta är ett mycket handgripligt exempel på att integra-
tionen lyckats. Att bron har haft en effekt.” 
(Lars Mortensen, direktør drift, udlejning & parkering, Ud-
viklingsselskabet By & Havn I/S)

För Emporia finns inte liknande uppgifter på andelen danskar som arbetar i 
butikerna, säger Frederik Ekelund, Centre Manager, Emporia. På Dansk Er-
hverv konstaterar man emellertid att väldigt få danskar sökte någon av de 
tusentals jobb som annonserades ut när Emporia skulle etableras, trots ganska 
hög arbetslöshet på den danska sidan. Bo Sandberg, erhvervsøkonomisk och 
skattepolitisk chef och Geert Laier Christensen, analysechef, på Dansk Erh-
verv menar dock att detta är ganska naturligt. Det har primärt att göra med att 
lönenivåerna i Danmark inom detaljhandel är högre än i Sverige. Samtidigt är 
dagersättningen vid arbetslöshet relativt hög i Danmark. Motsatt förhållande 
gäller för svenskarna och detta har bevisligen haft effekt då såväl Fields som ex-
empelvis Strøget under senare år har sett en ökad mängd svenskar som bland 
annat butiksbiträde. Framförallt är det yngre personer som har valt att etabler-
at sig inom olika serviceyrken i Köpenhamnsregionen.

”Jag hade inte föreställt mig att när jag shoppar på Fields, att halvdelen 
av de som jobbar där skulle tala klingande skånska.” 
(Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør By og Havn, f.d. overborg-
mester Københavns Kommune)

Hinder för samarbete utifrån köpcentrens synvinkel

Samtidigt som Fields och Emporia ingår i samma koncern har lett till visst sa-
marbete och kommunikation sticker man inte under stol med att köpcentrena 
de facto är konkurrenter:

”Alltså vi har ju ett samarbete på tvärs av centrena. På tvärs av landen. 
Och där utbyter man erfarenheter [...] Men jag vill också säga att det 
finns inget tvivel om att vi är konkurrenter.” 
(Lotte Eiskjær Andersen, Center Manager, Fields)

Vad gäller konkurrensen om kunderna så berättar Lotte Eiskjær Andersen att 
det gjorts marknadsanalyser på såväl Fields som Emporia och säger att:

 ”[V]i menar att båda center har sitt berättigande i var sin marknad. 
Emporia är byggt för svenskarna. [ …] Vi kan inte se att Emporia 
påverkar oss. Det vi egentligen har räknat med är att båda centrena 
finns här och vi kommer båda att få det mycket bra.” 
(Lotte Eiskjær Andersen, Center Manager, Fields)



BILAGA 2: ÖRESUNDSSAMARBETEN | 105

Samtidigt som Fields huvudsakliga marknad är den danska har Sydsverige 
alltid ingått som en del i deras marknadsområdesvision. Dock har den senas-
te tidens konjunkturnedgång lett till en prioritering av de största kunderna, 
danskarna, i deras marknadsföring. En annan anledning kan också sägas vara 
att Fields gjorde större insatser gentemot den sydsvenska marknaden inled-
ningsvis, bland annat genom samarbeten med Wonderful Copenhagen5. Nu då 
centret funnits i många år menar Lotte Eiskjær Andersen att svenskarna i all-
mänhet känner till det. Även om samarbetena och marknadsföringen gentemot 
Sydsverige i nuläget inte är så omfattande har exempelvis Fields samarbeten 
med Öresundsbron och genomför kampanjer i samband med julhandeln.

”Den vision vi haft och fortsatt har är att vi riktar oss […]  alltså vårt 
marknadsområde är ett mycket stort område. Vi är superregionala 
och vi riktar oss också mot Sydsverige. De är också med i vår mark-
nadsstrategi.” 
(Lotte Eiskjær Andersen, Center Manager, Fields)

När Emporias Center Manager Frederik Ekelund fick frågan av Sydsvenskans 
webb-TV om vilket geografiskt område Emporia vänder sig till gällande Skåne 
kontra Danmark svarade han:

”Vi har faktiskt inte budgeterat någonting med den danska publiken. 
Man hänvänder sig till Malmö med kranskommuner först och främst, 
och skulle vi få något från Danmark så är det egentligen en bonus.” 
(Sydsvenskan, 2012c)

Emporia kan därmed inte sägas ha en lika uttalad marknadsstrategi att söka 
danska kunder som Fields att söka svenska, utan som deras marknadschef 
Anders Börgdal uttryckte det, deras marknadsområde är ”Malmö med om- 
nejd” (Sydsvenskan, 2012d). Per Tryding menar dock att avsaknaden av en 
stark marknadsföring gällande Danmark och Köpenhamnsområdet främst har 
att göra med att de tillhör samma koncern:

”Det är därför man inte ser massiva annonser för Emporia i Köpen-
hamn. De gör ju bedömningen att det är två väldigt bra lägen. Den spill 
overn kommer av sig själv. Det behöver de inte jobba med.” 
(Per Tryding, vice vd, Sydsvenska Handelskammaren)

5 Wonderful Copenhagen är en nätverksorganisation med uppgift att främja och utveckla näringslivs- och se-
mesterturismen i Region Hovedstaden (Wonderful Copenhagen, 2013).
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Samtidigt som det finns en viss konkurrens mellan de två köpcentren menar 
Anders Olshov, Øresundsinstituttet, att deras placeringar är bra och att re-
gionen på längre sikt får ett nytt centrum som ligger bra lokaliserat.

Medicon Valley Alliance – Tripel Helix-samverkan inom Life Science

Många av intervjupersonerna har framhållit Medicon Valley Alliance (MVA) 
som ett framgångsrikt Öresundsregionalt initiativ och som ett av de bärande 
elementen i den regionala samverkan som utvecklats hittills. Samtidigt finns 
det de som pekar på att det gått sämre för organisationen under de senaste åren, 
bland annat till följd av en tilltagande global konkurrens. Flera anser att det är 
ett projekt med goda potentialer till framtida utveckling, men då måste det fin-
nas vilja att satsa då den globala konkurrensen inom detta fält är väldigt hård.

”Medicon Alliance, som ju också är ett bra exempel. Det är ju väldigt 
positivt och de är förebilder för andra. Det har ju också funnits andra 
initiativ men som inte haft någon riktig motor i sig.” 
(Christer Persson, f.d. chef Strategisk Utveckling, Malmö Stad)

”Det finns bara några få samarbetsinstitutioner kvar. Medicon Valley 
Alliance är den viktigaste.” 
(Christian Wichmann Matthiessen, professor, Köpenhamns Uni-
versitet)

Från forskningstungt initiativ till en näringslivsdriven organisation

Enligt Olshov (2013) och Andersson et al (2013) var bakgrunden till bildandet av 
MVA en analys från 1993 som pekade ut läkemedel och medicinsk teknik som 
en av Öresundsregionens starkaste nischer. 

”Vi har ju en stark Life Science-sektor i regionen, speciellt på den dans-
ka sidan, men också på den svenska. MVA är satt till världen för att öka 
Öresundsintegrationen på det området.” 
(Jakob Øster, specialkonsulent, Region Hovedstaden)

Detta gjorde bland annat att de regionala politikerna fick upp ögonen för om-
rådet och 1997 kunde nätverksorganisationen Medicon Valley Academy bildas. 
Initiativet kom under några års tid att länkas samman med Öresund Science 
Region (ÖSR, se vidare avsnittet om Öresundsuniversitetet). Professor Chris-
tian Wichmann Mathiessen menar att MVA är ”succéhistorien inom Öresund 
Science Region”. Olshov (2013) pekar på MVA som den första gränsöverskri-
dande klusterorganisationen i Öresundsregionen.

Under de tre första åren drevs initiativet som ett Interregprojekt med fi-
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nansiering från EU samt från de involverade universiteten Köpenhamn och 
Lund, och med stöd från de största läkemedelsföretagen i regionen. Lyck 
(2006) beskriver att det fanns en stor entusiasm bland dessa aktörer. År 2000 
gjordes MVA om till en dansk-svensk, avgiftsbaserad non-profit organisation 
(Andersson et al, 2013), som idag har ca 300 medlemmar (Medicon Valley Al-
liance, 2013). Basfinansieringen för driften av organisationen har under åren 
kommit från berörda regioner och regionala lärosäten. Utöver detta har extra 
pengar skjutits till, bland annat för att driva ett så kallat ambassadörsprogram, 
genom vilket MVA ska hjälpa olika Life Science-aktörer att etablera interna-
tionella kontakter och samarbeten. En viktig finansieringskälla är också de  
privata företagen i regionen. Enligt Olshov (2013, s 185) har organisationen haft 
som syfte att ”skapa nätverk, mötesplatser och konferenser för akademin och 
företagen”.

När MVA startades upp hade det en ganska stark forskningsprofil och de 
danska och svenska lärosätena spelade en viktig roll. Därmed fick det initialt 
namnet “Medicon Valley Academy”. Sedan starten har organisationen blivit 
allt mer näringslivsorienterad och näringslivsdriven, och har därmed tappat 
sin tidigare akademiska koppling. Numera har de akademiska aktörerna en 
mer begränsad roll inom samarbetet. År 2007 bytte organisationen namn till 
Medicon Valley Alliance för att visa att även företagen blivit mer engagerade.

Positiva erfarenheter sett utifrån ett samarbetsperspektiv

Bengt Streiffert, expert och chef för avdelningen för Öresunds- och nätverks- 
projekt vid Lunds universitet (f.d. chef, Öresundsuniversitetet), som var med 
och startade upp MVA, säger att det var ingen slump att det blev en satsning 
på just Life Science-sektorn i Öresundsregionen. Det fanns flera faktorer som 
bidrog till detta. I regionen fanns två stora medicinska fakulteter, en på Köpen-
hamns Universitet och en på Lunds universitet. Vidare har regionen en stor 
befolkningsmängd vilket innebär att det finns stora sjukhus, såväl regionala 
sjukhus som den nationella Rigshospitalet i Köpenhamn. Detta gav en stark 
koncentration inom medicinområdet på den offentliga sidan.

På den privata sidan fanns en motsvarande koncentration i form av ett antal 
stora läkemedelsföretag såsom exempelvis Pharmacia & Upjohn, Astra Dra-
co, Novo Nordisk, Lundbeck, och Gambro. Dessutom finns det gott om pengar 
inom Life Science-sektorn och dess aktörer är vana vid att samarbeta med va-
randra. Det finns även en erfarenhet från att skapa nätverk såsom MVA inom 
bioområdet. Enligt Bengt Streiffert finns ingen liknande bransch i Öresundsre-
gionen utan ”den är helt outstanding”, och det är dessa förhållanden som i hans 
mening gjort MVA till ett mycket lyckat exempel. Idag har regionen runt 20 000 
arbetstillfällen inom Life Science (Stig Jørgensen, CEO, MVA).

Norus (2004) framhåller att regionens läkemedelsföretag har byggt vidare 
på ett historiskt fundament med rötter i slutet av 1800-talet då några viktiga 
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aktörer på den danska sidan av Öresund började marknadsföra ett industriellt 
framställt enzym. Han menar att det var en nätverksmässig samverkan med 
inslag av konkurrens mellan tre institutionella aktörer som gjorde det möjligt 
för Danmark att börja utveckla en kompetens inom detta område.

Ett förhållande som är såväl positivt som ett potentiellt hot är att företagen 
inom Life Science-sektorn i grunden är internationella företag. Fördelen med 
detta är att de inte ser nationsgränser som något större hinder. De arbetar över 
nationsgränserna och medarbetarna är vana vid att röra sig mellan olika före-
tag, universitet och sjukhus.

”När vi talar om Medico talar vi per definition om företag som är inter-
nationella. Det vill säga de är inte vana att betrakta gränser som något 
problem.” 
(Lars Kolte, chef ESS-kontoret, Forsknings- och innovations-
styrelsen, vice ordf., styrelsen ESS AB, samt chefsförhandlare 
ESS)

Hinder för samarbete utifrån MVAs synvinkel

Nackdelen med den internationella dimensionen hos dessa företag är dock att 
de inte är speciellt bundna till en viss geografisk kontext som exempelvis en 
region. En intervjuperson uttryckte det som att för dessa stora internationel-
la företag betyder inte ett lokalt nätverk så mycket. De styrs helt enkelt av an-
dra faktorer såsom tillgång till rätt kompetens eller gynnsamma ekonomiska 
villkor för sin affärsverksamhet.

Flera intervjuade menar att den senaste finanskrisen satte käppar i hjulet 
för den fortsatta positiva utvecklingen av bioteknik- och läkemedelsbranschen 
i Öresundsregionen. Det blev avsevärt svårare att få fram kapital samtidigt som 
den globala konkurrensen hårdnade (Sydsvenskan, 2010a).

”Regionen, i vart fall den svenska sidan, har på senaste åren varit 
präglad av ett hårt tryck på en del av de ledande industriområdena, 
exempelvis Life Science-industrin med Astra, elektronikindustrin, 
bilindustrin. Vilket har haft en lite dämpande effekt på hela Medicon 
Valley-konceptet, som varit lite bärande i Öresundsintegrationen.” 
(Fredrik Melander, chefskonsulent, Kontoret for European Spall-
ation Source, Forsknings- och innovationsstyrelsen)

Det finns samtidigt andra bland de intervjuade som menar att synen att läke-
medelsföretag globalt sett har det tufft och att det därmed även gått lite sämre 
för MVA de senaste åren är en sanning med modifikation. De danska företagen 
har klarat sig mycket bättre än de svenska. Det hela beror mer på hur företagen 
sköts och hur ägarstrukturen ser ut än på internationella konjunkturer. Överlag 
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har de danska företagen haft mer långsiktiga strategier. På den svenska sidan 
av Öresund har även viktiga företag helt lagts ner och flyttat sin verksamhet till 
andra orter. Ett exempel är Astra Zeneca som 2010 meddelade att verksamheten 
i Lund skulle upphöra (Sydsvenskan, 2010b). Företagets anläggning i Lund var 
en renodlad forskningsanläggning med över 160 disputerade forskare. Totalt 
sett var det 900 anställda som därmed förlorade sina anställningar.

Några av de intervjuade lyfter fram att MVA i nuläget är för litet såväl vad 
gäller anslutna medlemmar som kapitalmässigt för att kunna möta de rådande 
förhållandena med ökad globalisering och internationalisering. Några menar 
att universiteten återigen bör involveras mer, för att stärka länken mellan före-
tagen och akademin. Stig Jørgensen, CEO, MVA, menar att samarbetet över 
Öresund måste stärkas och det behövs en gemensam strategi och målsättning 
för att MVA ska kunna fortsätta vara en välfungerande aktör inom Life Sci-
ence-området i Öresundsregionen (Stig Jørgensen, citerad i Sydsvenskan, 
2010a). Han anser att det nuvarande samarbetet mellan olika departement och 
regionala organisationer spretar lite idag och att det helt enkelt måste bli tydlig-
are vem som är ansvarig för utvecklingen.

Andra intervjuade menar att MVA har varit svaga på att marknadsföra sig 
internationellt, vilket har betydelse för de regionala aktörernas styrkeposition. 
När MVA ska marknadsföra sig ute i världen används bara ”Medicon Valley” 
som varumärke, inte Öresundsregionen. Detta beror dels på att ansvariga i sa-
marbetet anser att Öresundsregionen inte är ett tillräckligt gångbart begrepp i 
de internationella kretsar som MVA riktar sig till, dels anses att det egna var-
umärket mer tydligt visar vad det handlar om. Några menar att namnet har en 
svaghet i att det inte tydliggör var i världen dessa företag och aktörer är belägna.
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Forsknings- och Utbildningsområdet

Inom området forskning och utbildning 
har vi valt att lyfta fram tre olika samar-
betsexempel. Dessa är Öresundsuniver-
sitetet, de kommande etableringarna av 
ESS och MAX IV samt ett nytt samver-
kansinitiativ med fokus på de regionala 
lärosätena. Utöver dessa exempel pre-
senteras dessutom olika aktörer, pro-
jekt, institutioner samt dokument vilka 
vi anser är intressanta som bakgrund 
till och för att ytterligare exemplifiera 
samverkan i Öresundsregionen.

Inledning

Såväl innan Öresundsbron stod klar 
som tiden efter det har olika aktörer försökt främja ett närmare och mer ut-
vidgat samarbete mellan de olika lärosätena på den danska och svenska si-
dan av Öresund. Detta har gjorts utifrån en kluster- och Tripel Helix-politik 
(Andersson et al, 2013). Två av de viktigaste projekten i detta arbete har varit 
Öresundsuniversitetet och Öresund Science Region (se vidare nedan). Dessa 
är dock numera nedlagda tillsammans med flertalet av de Öresundsregionala 
plattformar som fanns inom Öresund Science Region. Den enda plattformen 
som levt vidare är MVA (se näringslivsavsnittet).

I europeiska mått mätt är Öresundsregionen en framgångsrik universitets-
region, med en produktion av vetenskapliga artiklar som är bland de fyra-fem 
bästa (Mynewsdesk, 2010). I regionen finns flera stora universitet och tekniska 
högskolor samt en hel del mindre lärosäten, som tillsammans erbjuder ett brett 
urval av utbildningsprogram och flera framstående forskningsmiljöer. Ytter-
ligare en styrka kopplat till forsknings- och utbildningsområdet är regionens 
välutbildade befolkning, speciellt på den svenska sidan av Öresund. Alla dessa 
faktorer är viktiga för den potential som detta område har i relation till främ-
jandet av Öresundsregionens framtida utveckling och tillväxt.

Regionens vetenskapliga styrkepositioner finns inom hälsovetenskaper-
na, främst inom endokrinologi, allergi- och reumatologiforskning, men även 
relaterat till evolutionsbiologi, nutrition och folkhälsoforskning (Andersson 
et al, 2013). Denna vetenskapliga forskning bedrivs såväl på lärosätena som 
inom näringslivet, där regionens stora läkemedelsföretag utgör en viktig till-
gång. Framöver håller regionen på att positionera sig inom materialforskning 
i och med de kommande etableringarna av anläggningarna MAX IV och ESS 
(European Spallation Source), båda med huvudsakligt säte i Lund (se vidare 

INSITUTIONELL TEORI – WILLIAMSON:

I Williamsons modell (se kapitel 3) kan 
samarbeten inom detta område huvud-
sakligen sägas befinna sig på nivå två 
och tre. På nivå tre handlar det om att få 
rätt design på governance-strukturerna 
och organisation (t.ex. hantera principal 
agent problem). Den institutionella förän-
dringstakten är här 1-10 år. På nivå två 
handlar det om att få rätt design på den 
institutionella miljön, de formella reglerna 
(politiskt, rättsligt och byråkratiskt sys-
tem). Den institutionella förändringstak-
ten är här 10-100 år. (Bjuggren & Eklund, 
2012)
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samarbetsexempel nedan). MAX IV är ett svenskt projekt, dock med starka 
kopplingar till forskningsmiljöer i Danmark, medan ESS är ett huvudsakligen 
svenskt-danskt samverkansprojekt om än med tydliga kopplingar till flera an-
dra länder, där en del av verksamheten, i form av ett datahanteringscenter är 
lokaliserat till Köpenhamns Universitet. 

Viktiga större, gränsregionala samarbetsinitiativ på forsknings- och utbild-
ningsområdet, utöver de redan nämnda – Öresundsuniversitetet, Öresund Sci-
ence Region, Medicon Valley Alliance, ESS och MAX IV – är Öresunddirekt6 
och en nyligen inledd dialog som involverar regionens lärosäten med fokus att 
verka för en ökad samverkan mellan lärosätena, studenterna, näringslivet och 
politikerna över Öresund (se vidare samarbetsexempel nedan). I flera av des-
sa initiativ har finansiering från EU spelat en viktig roll för att samarbetet har 
kunnat startas upp och/eller utvecklats.

Positiva erfarenheter sett utifrån ett samarbetsperspektiv

Vad gäller samarbeten mellan de regionala lärosätena har dessa även funnits, 
främst i mindre skala, redan innan exempelvis Öresundsuniversitetet startades 
upp. Det handlar då främst om ett samarbete mellan enskilda personer och in-
stitutioner över Öresund, som sker utifrån ett gemensamt intresse och behov. 

Ett talande exempel på detta på forskningssidan är den ökande mängd 
vetenskapliga artiklar som sampubliceras av forskare vid danska och svenska 
lärosäten. Till exempel så samförfattar forskare på Danmarks Tekniska Uni-
versitet (DTU) mest med forskare på Köpenhamns Universitet, men därefter 
mer forskare vid Lunds universitet. Andersson et al (2013) använder samförfat-
tarskap som en metod att identifiera vilken nivå och vilken utvecklingspotential 
Öresundsregionen har. Under perioden 1996-2010 menar de att en förstärkning 
av regionens internationella status är synlig. Bakgrunden till detta anser de är 
”nya gränsöverskridande samspel som lett till mer integrerade nätverk mellan 
den danska och svenska sidan av Öresund” (ibid., s 267). 

“[D]en potential som finns i Öresundsregionen för samarbete mellan 
universitet och högskolor är inte på långa vägar utnyttjad fullt ut […] 
Men det är inte så att samarbetet försvunnit. Tvärtom har det aldrig ti-
digare förekommit så mycket forskningssamarbete över Sundet som nu. 
[…] De gemensamma forsknings- och innovationsprojekten omfattar to-
talt närmare 300 miljoner svenska kronor.”  
(Sydsvenskan, 2012e, artikel av Per Eriksson, rektor Lunds uni-
versitet, och Bengt Streiffert, expert och chef för avdelningen för 
Öresunds- och nätverksprojekt, Lunds universitet, f.d. chef, Öre-
sundsuniversitetet)

6 Öresunddirekt är en informationstjänst som har till syfte att sprida information om de regler och villkor som 
gäller i Sverige respektive Danmark bland annat i relation till utbildning.
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Stefan Bengtsson, rektor för Malmö högskola, som varit verksam i regionen 
sedan drygt två år tillbaka, är mer förvånad över att det inte finns fler trans-
nationella samarbeten mellan lärosätena i Öresundsregionen och säger ”det är 
faktiskt mindre samarbete än vad jag trodde de skulle vara”. Samtidigt menar han 
att ”upplevelsen av att vara del av samma region och stad är starkare än vad jag trod-
de det skulle vara”. Dessa reflektioner visar på den sammanfattande bilden av 
den outnyttjade potentialen som finns i regionen generellt sett.

Även på utbildningssidan har motsvarande behovs- och intressestyrda sa-
marbeten initierats mellan enskilda institutioner och lärosäten sedan lång tid 
tillbaka. Detta gäller bland annat där utbildningarna på var sida Öresund är 
så små att de inte får ihop tillräcklig mängd studenter, vilket leder till mindre 
intäkter hos de respektive lärosätena som därmed får det svårare att skapa 
en kvalitativt bra utbildning, med bland annat bra föreläsare. När lärosätena 
på båda sidorna Öresund går ihop om ett av dessa utbildningsprogram får de 
den kritiska massa av studenter som behövs. Incitamenten till dessa komplet-
terande samarbeten har därmed varit att få till bättre och mer attraktiva och 
kostnadseffektiva utbildningsprogram (en slags stordriftsfördel). I Box 2 finns 
två av dessa samarbetsprojekt beskrivna – Meteorologiprogrammet och apo-
tekarprogrammet (Lunds universitet och Köpenhamns Universitet). Angående 
meteorologutbildningen säger Tomas Brage, studierektor på Fysiska institu-
tionen vid Lunds universitet, följande:

”Det har varit ett väl genomtänkt integrationsprojekt. Dessutom har 
Lund inte den rena väderforskning som finns i Köpenhamn. I Lund är 
vi mer fokuserade på klimat. Och båda sakerna är viktiga för dagens 
meteorologer.” 
(Tomas Brage, studierektor på Fysiska institutionen, Lunds uni-
versitet, citerad i Sydsvenskan, 2011)

Ett annat exempel är utbildningssamarbetet mellan Sveriges Lantbruksuni-
versitet (SLU) och Den Kongelige Veterinaer- og Landbohöjskole (sedan 2007 
en del av Köpenhamns Universitet) kring en gemensam hortonomutbildning. 
Förutom att vara det första dansk-svenska pilotprojektet inom utbildningsom-
rådet i Öresundsregionen av sitt slag, var det sannolikt också ett av de första 
stora bilaterala utbildningsprojekten inom EU (Riksdagens snabbprotokoll 
1999/2000:83).
 

”En dansk-svensk hortonomutbildning började 1998. Så det var innan 
bron. De sista studenterna gick ut 2006. Det blev en obalans när det 
gällde upptagning av studenter. Ekonomiska uppgörelserna var sådana 
att inga pengar skulle flyta över Sundet. Så det blev en obalans, det var 
nog färre svenska studenter. Grundtanken var att slå ihop eftersom hor-
tonomutbildningen var liten både på den svenska och danska sidan. Och 
då skulle man tillsammans åstadkomma mer och attrahera studenter. 
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Och det var en alldeles riktig tanke! Men på den tiden var det här inte så 
vanligt, och vi var kanske för ambitiösa i början […] studenterna som 
gick var mycket nöjda! Och lärarna var också övervägande positiva. Så 
det var inte där det låg.” 
(Paul J.S. Jensén, vicedekanus med ansvar för internationalisering 
och EU-relationer/EU-finansiering, SLU Alnarp)

Många aktörer inom och med kopplingar till universitetsvärlden menar att det 
är de behovsorienterade samarbetena som bör stå i fokus även framöver, istäl-
let för genomdrivandet av ”top-down”-initiativ av typen Öresundsuniversitetet. 
Redan byggandet av Öresundsbron har betytt mycket för att underlätta för den 
här formen av underifrån växande forskningssamarbeten, då denna typ av fy-
sisk infrastruktur underlättat för de viktiga ansikte-till-ansikte mötena. Dock 
menar aktörer på området att det är angeläget att aktivt främja direkta möten 

Box 2. Meteorologiprogrammet och apotekarprogrammet – samarbetsprojekt mellan 
Lunds och Köpenhamns Universitet för att vinna stordriftsfördelar

Ett exempel på en gemensam utbildning är meteorologiprogrammet, som var ett samarbetspro-
jekt mellan Lunds universitet och Köpenhamns Universitet (Jedeur-Palmgren, 2011). Då studen-
terna på detta program läste två terminer i Lund och fyra terminer i Köpenhamn har det ”lyfts 
fram som ett positivt exempel på Öresundsintegration” (ibid.). Utbildningen startades upp 2004. 
Medan Lunds universitet hade hand om den grundläggande delen av utbildningen tog Köpen-
hamns Universitet hand om meteorologidelen.  

I en utredning om meteorologiutbildningens förutsättningar från 2011 (Lunds universitet, 2011) 
lyfts olika framgångar med inrättandet av utbildningsprogrammet fram. En av dessa är att det är 
flera studenter som efter sin utbildning fått jobb i Danmark och därmed menar man att man kan 
se detta ”som ett konkret bidrag till en integrerad arbetsmarknad i Öresund (ibid.).

När Danmark införde studieavgifter för utlandsstudenter ändrades dock förutsättningarna för 
utbildningssamarbetet: 

”När den danska regeringen i våras bestämde att kurser på högskolenivå ska av-
giftsbeläggas, påverkar det även de svenska utbildningar som har samarbete med 
danska universitet. Detta är ett hårt slag mot det redan haltande Öresundsuni-
versitetet. Något utbytesavtal är inte heller aktuellt då mycket färre danskar än 
svenskar letar sig över bron.” (Jedeur-Palmgren, 2011)

Studierektor Tomas Brage, Fysiska institutionen vid Lunds universitet, berättar i en artikel i Lund-
agård (ibid.) att studieavgifterna nästan blev dubbelt så höga som de pengar lärosätet fick i stat-
lig utbildningspeng för respektive student. Lunds universitet försökte först, som en nödlösning, 
gå in och betala studieavgifterna (totalt 6,5 miljoner kronor) för de svenska studenter som läste 
delar av sin utbildning i Köpenhamn, under läsåret 2011/2012. Men det var ingen hållbar lösning, 
berättar Tomas Brage, för Sydsvenskan (2011). I slutändan var det flera såväl pågående som plane-
rade utbildningsprogram som fick avslutas till följd av de danska studieavgifterna. Ett program 
som det fanns långt gångna planer på var ett apotekarprogram som skulle startat upp hösten 
2012.
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och utbyten på olika sätt, exempelvis genom finansiellt stöd. Hittills har den 
här typen av samarbeten fått växa fram mer på initiativ av de enskilda forskar-
na. Anders Bjarklev, rektor vid Danmarks Tekniska Universitet (DTU), reflek-
terar som följande över karaktären på de nuvarande forskningssamarbetena:

”Men detta är ju inte utifrån ett samarbete som vi organiserat, där rek-
torerna lägger huvudena samman och säger nu ska vi göra det och det 
och det. Den stora delen av det är den att forskare som sitter på de två 
institutionerna känner varandra och drar nytta av det faktum att man 
enkelt kan hålla ett möte en eftermiddag, man bara tar bilen och kör 
över. På en timme är man i Lund och kan hålla mötet och sen ta sig 
hem igen. Och omvänt. Bron tycker jag har betytt otroligt mycket. Det är 
mycket, mycket enklare. Detta att ha den här infrastrukturen. Bron har 
bestämt fört den svenska sidan mycket närmare och vise versa, samar-
betsmässigt. Det finns det inga tvivel om!” 
(Anders Bjarklev, DTU)

En viktig potential och konkurrensfördel i den dansk-svenska Öresundsre-
gionen som flera intervjupersoner inom forsknings- och utbildningsområdet 
lyft fram är den variation gällande bostadsmiljö, natur och kulturliv som de 
båda sidorna av Öresund tillsammans kan erbjuda. Detta gör det lättare att 
exempelvis attrahera studenter och forskare till regionens lärosäten, samt in-
vesteringar och människor till regionens företag. Rent teoretiskt kan dessa och 
andra inflyttare fritt välja om de vill bo mitt i den myllrande storstaden Köpen-
hamn med stort och brett utbud av olika former av kultur, shopping and nö-
jen eller om de föredrar att bosätta sig nära naturen på den skånska sidan av 
Öresund. Det är brons förtjänst att denna möjlighet till att välja olika typer av 
livsstil finns. I och med bron kan människor enkelt pendla med Öresundstågen 
eller bilen från sin bostad i ena landet till sin utbildning eller arbetsposition i 
det andra landet. Dessa processer driver på samverkan i regionen och bidrar till 
att öka regionens internationella konkurrenskraft. Dock påpekar intervjuper-
sonerna att det finns vissa gränshinder som hindrar utnyttjandet av den fulla 
potentialen gällande variationen (mer om detta nedan). 

Danska intervjupersoner poängterar att det finns en annan variation eller 
skillnad som driver på samverkan i regionen och som har en direkt effekt på 
de studerande och anställda vid de regionala lärosätena på den danska sidan 
Öresund. De skillnader som finns i invandringspolitik i de båda länderna, där 
Sverige relativt sett har en mer öppen invandringspolitik, skapar möjligheter 
för danskar som träffat en partner från ett utomeuropeiskt land att bosätta sig 
på skånska sidan av Öresund (”push-faktor”), men fortsatt pendla till sina jobb 
på exempelvis de regionala lärosätena i Danmark. 
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Hinder för samarbete utifrån forsknings- och utbildningsområdets synvinkel

Som inom de andra, i denna rapport, nämnda områdena finns på forsknings- 
och utbildningsområdet olika hinder, dels i form av specifika gränshinder, dels 
de som kan härröras till vanlig samarbetsproblematik, som aktörerna menar 
försvårar ett utökat samarbete mellan svenska och danska sidan Öresund. 
Flera aktörer lyfter fram att de på forskningssidan delvis har hittat vägar runt 
gränshindren, men att det inte är lika enkelt att göra detta på utbildningssidan.

På forskningssidan finns fortsatt ett någorlunda fungerande och flexibelt 
utbyte mellan danska och svenska lärosäten, men det är svårt att växla upp 
detta till ett mer systematiska utbyte. Exempelvis vittnar intervjupersoner 
som tagit sin doktorsexamen vid regionens lärosäten om att de utan problem 
har läst de doktorandkurser som känts mest relevanta för dem utifrån deras 
ämnesområde, oavsett på vilken sida Öresund som dessa kurser arrangerats. 
Fredrik Melander som idag arbetar som chefskonsulent på ESS-kontoret på 
danska Forsknings- och innovationsstyrelsen, har sin doktorsexamen från 
statsvetenskapliga institutionen i Lund. Han berättar följande om det flexibla 
utbytet mellan doktorandmiljöerna i Öresund:

”Det var ett oerhört stort och fritt flöde mellan statsvetarmiljöerna i 
Lund, Köpenhamn och även Roskilde. De som doktorerade gick vilka 
kurser de ville. Fanns det några spännande, seminarier, workshop och 
kurser i Köpenhamn – då bara åkte man dit! Handlar om att utnyttja 
att det finns oerhört många gräsrotsnätverk. Det skulle kunna växa till 
sig lite grann.” 
(Fredrik Melander, chefskonsulent, Kontoret for European Spall-
ation Source, Forsknings- och innovationsstyrelsen, Danmark)

”Forskningssidan är relativt enkel, där är gränsen inte så komplicerad 
och det går alltid att lösa med exempelvis gästprofessur. Även om forsk-
ningsanslagen är låsta till att användas nationellt går det att lösa. Den 
stora utmaningen är utbildningssidan.” 
(Stefan Bengtsson, rektor, Malmö högskola)

På utbildningssidan är det uppenbarligen svårare att komma runt de gränshin-
der som existerar i nuläget. Dels har ett antal initierade samarbeten fått läggas 
ner, dels kan inte alltid planer på utökat samarbete realiseras. Exempel på grän-
shinder som tagits upp av de intervjuade är studieavgifter och godkännande av 
examensrättigheter, som på den danska sidan är mycket mer detaljerade än i 
Sverige (fler exempel ges i avsnittet om Öresundsuniversitetet nedan). Många 
av dessa kan hänföras till skillnader i regelverken. Sanimir Resic, som tidigare 
var prefekt för språk och litteraturcentrum vid Lunds universitet, berättar föl-
jande om dessa systemskillnader:
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”På institutionsnivå har vi ju alltid haft mycket samarbete med danska 
forskare och lärare. Särskilt med Köpenhamns Universitet och Roskil-
de. Och då har jag märkt ibland att det har varit systemskillnader som 
har gjort samarbetet svårt. Det är rätt administrativa rutiner. Och det 
känns som om ingen vill riktigt ändra på sina. Det blir aldrig kompati-
belt. På språk- och litteraturcentrum startade vi ’Scandinavian Studies’ 
tillsammans med danska lärosäten. Det fungerade jättebra förutom just 
på det administrativa. Där var det alltid något som gnagde.” (Sanimir 
Resic, rektor, Högskolan Kristianstad)

Trots förekomsten av olika liknande gränshinder finns det aktörer på de re-
gionala lärosätena som försöker få till stånd olika former av mindre omfattande, 
småskaliga samarbeten, dvs. mellan två lärosäten. I Box 3 ges exempel på ut-
bildningssamarbeten som Malmö högskola och Roskilde Universitet tillsam-
mans har drivit under senare år.

Box 3. Malmö högskola och Roskilde Universitet – småskaliga samarbetsexempel inom 
utbildning

Malmö högskola och Roskilde Universitet, som sedan flera år tillbaka har ett nära och väletabler-
at samarbete är överens om att de vill driva gemensamma utbildningar, men Stefan Bengtsson, 
rektor vid Malmö högskola, säger att i dagsläget är det omöjligt på grund av gränshindren, främst 
de danska studieavgifterna. Till följd av införandet av dessa studieavgifter fick de 2012 lägga ner 
det gemensamma masterprogrammet ”The Øresund Master Programme of European Studies”.

De två nuvarande rektorerna – Stefan Bengtsson i Malmö och Ib Poulsen i Roskilde – är dock 
överens om att försöka vidareutveckla sitt samarbete framöver. De har bland annat ambition om 
att i framtiden skapa en gemensam forskarskola, där alla doktorander ska ha en handledare på 
båda sidorna av Öresund. Dessa möjligheter undersöks med stöd från EU. De är nu inne på an-
dra treårsperioden med Interregmedel. Denna omgång är projektet på cirka 10 miljoner SEK. Det 
första projektet handlade om att i allmänna termer undersöka möjligheterna att etablera utbild-
ning mellan Roskilde Universitet och Malmö högskola. Sen gick man vidare och jobbar nu på att 
skapa två doktorandtjänster som ett första försök att få igång den gemensamma forskarskolan. 
Hans-Åke Persson, professor på Roskilde Universitet, som är en av deltagarna i projektet, menar 
att detta samarbete är ”det enda konkreta samarbete mellan en högskola och ett universitet som 
har sett dagens ljus” sedan Öresundsuniversitetet avvecklades. 

”I den vevan [anm. när Öresundsuniversitetet lades ner] tänkte jag, om det inte 
går att göra på det planet kan man göra det på ett lägre plan, dvs. sammanföra 
två universitet. Det är inte klart än, men vi har två doktorandtjänster som finan-
sieras från Danmark och Sverige 50/50. Det blir den första gången. Och för att det 
ska lyckas är det väldigt problematiskt. Pengar finns! Det är mer de juridiska syste-
men på ömse sidor om vattnet som kan ställa till det. Och det är en hel del prob-
lem med det. Som man säger ’Djävulen ligger i detaljerna’. Det har inte varit lätt. 
Men vi har trots allt kommit en bit på vägen med det. […] Vi har tidigare haft en 
masterutbildning som vi fått lägga ner, för ett år sedan. Det är alltså det här som 
nu återstår av samarbetet, så de här två doktoranderna bli så att säga symbolis-
ka.” (Hans-Åke Persson, professor, Roskilde Universitet, tidigare Malmö högskola)
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Hans-Åke Persson tror att det är denna typ av ”det goda exemplet på fotfolksnivå” 
som behövs, för att komma vidare med samarbetena inom Öresundsregionen. 
Det är viktigt med de så kallade “fyrtårnsprojekten” som visar att det går att få 
till ett utbyte av studenter (och forskare) på olika nivåer.

”Det var väldigt tydligt att de första tio åren definierades det av hu-
vudaktörerna uppifrån [anm. Öresundsuniversitetet]. För att det ska 
kunna etableras något är det nog viktigt att det finns ett antal olika 
individer av olika slag – entreprenörer – på båda sidorna som orkar 
driva projekt som andas Öresundssamarbete, och att det ska finnas en 
beredvillighet från de som sitter längre upp att uppskatta och finansiera 
det här – backa upp. Det är bådeock så att säga. Tror det är viktigt att 
få med sig de som så småningom ska operationalisera det.” 
(Hans-Åke Persson, professor, Roskilde Universitet, tidigare 
Malmö högskola)

I mer generella termer anser många intervjupersoner att en ökad studentmo-
bilitet är en viktig drivkraft för att få till stånd en gemensam utbildningsmark-
nad. Incitamentet till att öka studentmobiliteten är den ansenliga mängden 
potentiella studenter genom den stora befolkningen, ca 3,7 miljoner invånare 
(Andersson et al, 2013), som finns inom ett relativt nära tidsavstånd från re-
gionens lärosäten. 

”Jag tror man skulle satsa på att bygga en gemensam utbildningsregion. 
Och gör man det skapar man grunden för mer samarbete i framtiden. 
Jag tror mer på att få det till en gränslös region med flöde av studenter.” 
(Stefan Bengtsson, rektor, Malmö högskola)

På forsknings- och utbildningsområdet finns inslag av såväl samarbete (som 
nämnts ovan) som konkurrens. Universitet och högskolor är till sin natur driv-
na av konkurrens med varandra, inom en region, ett land och i en internationell 
kontext. Konkurrensen sker framför allt när det gäller studenter, forskare, re-
sursfördelning, forskningsanslag och synlighet. Ett exempel på detta kan vara 
att de enskilda lärosätena sluter sig kring sin egen verksamhet för att slå vakt 
om de styrkepositioner de har i form av främst forskning och utbildning. Men 
i ett positivt scenario kan en sådan tävlan driva fram bättre enskilda enheter 
genom att lärosätena tvingas att förädla och effektivisera sin verksamhet får att 
stå sig i konkurrensen. I denna kamp är såväl samarbete som marknadsföring 
– eller s.k. branding – viktiga redskap. 

Enligt Andersson et al (2013, s 273) kan samarbeten se olika ut beroende på 
vilka typer av styrkepositioner som återfinns bland de berörda lärosätena. Om 
lärosätena har gemensamma styrkepositioner inom en eller flera disciplin-
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er kan dessa genom samarbetet ”stödja och komplettera varandra”. Om det 
är så att berörda discipliner är av något olika styrka kan ett ”kompletterande 
samspel” inledas mellan dessa discipliner och lärosäten. Slutligen är det även 
möjligt att ”utveckla komplementära strategier” då det gäller traditionella 
naturvetenskapliga discipliner.

Vad gäller samarbete är en trend att som främsta samarbetsstrategi söka 
kontakt med de ”bäst lämpade” forskningsmiljöerna oavsett var dessa finns 
rent geografisk snarare än att samarbeta i närmiljön. En iakttagelse är att mån-
ga kanske fokuserar för mycket på de globala rankingsystemen i sin jakt på 
samarbetspartners. I dessa finns enbart topp 500 av alla lärosäten i världen. 
Samtidigt som många av intervjupersonerna trycker på just vikten av att länka 
sig till de bästa samarbetspartnerna, menar andra att det finns en risk att man 
i sin strävan per automatik lyfter blicken alltför långt bort, när det i realiteten 
kanske finns mycket goda samarbetspartners på nära håll, exempelvis i Öre-
sundsregionen, i relation till de tre olika typerna av kompletterande former för 
samarbete som nämndes ovan (Andersson et al, 2013). Ett viktigt redskap, som 
lyfts fram, för att få till ett utökat samarbete med lämpliga partners på andra 
sidan Öresund är dialogen – man måste bli medveten om vilka möjligheter 
som finns för att kunna utnyttja dem och för att kunna välja lämplig samar-
betsstrategi. 

”Grundtanken är […] att det gäller att samarbeta med de bästa forskar-
na. Och då kvittar det var de finns. Det var det jag menar med att forsk-
ningen är global. Jag menar skapa konstellationer som gör oss till en 
plattform som i sin tur tillsammans gör oss attraktiva. Många menar 
att detta driver sig självt – att de världsledande starka forskningsgrup-
perna hittar varandra. Samarbeten skapas. Men man måste vara på 
det klara med vad det är som finns […] man behöver bara diskutera och 
skapa en dialog om detta för att få ut maximal nytta.” 
(Paul J.S. Jensén, vicedekanus med ansvar för internationalisering 
och EU-relationer/EU-finansiering, SLU Alnarp)

”Ibland tittar vi nog väldigt långt bort för något som vi har framför 
näsan.”
(Sanimir Resic, rektor, Högskolan Kristianstad)

Fredrik Melander på ESS-kontoret vid danska Forsknings- och innovations-
styrelsen, poängterar att det inte finns något som säger att man bara måste 
fokusera på en det ena eller det andra. En bra strategi är också att välja att 
samarbeta på många olika sätt samtidigt, dvs. såväl i närområdet som med 
lärosäten och forskare på längre avstånd. 
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”Många institutioner och universiteten säger att de vill samarbeta med 
de bästa i världen. Men det är ju ingen motsättning! Vissa saker är 
väldigt smarta och strategiska att göra tillsammans med dem som är 
väldigt nära.” 
(Fredrik Melander, chefskonsulent, Kontoret for European Spall-
ation Source, Forsknings- och innovationsstyrelsen, Danmark)

Öresundsuniversitetet – ett försök till att samla de regionala  
lärosätena under ett paraply

Ett av de största gränsövergripande samverkansinitiativen som dragits igång 
på forsknings- och utbildningssidan sedan beslutet om byggandet av Öre-
sundsbron är Öresundsuniversitetet. I princip alla de intervjuade har nämnt 
detta initiativ på ett eller annat sätt. Flera lyfter fram det som ett viktigt samver-
kansexempel som började bra men som avslutats till följd av en rad omstän-
digheter. Några andra Öresundsregionala samarbetsinitiativ hänger på ett eller 
annat sätt ihop med Öresundsuniversitetet, såsom Öresund Science Region och 
MVA.

Ett Öresundsövergripande samarbete börjar ta form

Det var omkring 1995/96 som grunden till det som skulle komma att blir ett Öre-
sundsövergripande samarbete mellan regionens lärosäten började växa fram. 
På den tiden fanns det ett samarbetsavtal mellan Köpenhamns Universitet och 
Lunds universitet som rörde studentutbyte. Detta avtal behövde förnyas. I det 
sammanhanget föddes tanken på att göra något mer – att utvidga samarbetet. 
En svensk och en dansk fick i uppdrag att tillsammans undersöka saken. En av 
de involverade, Bengt Streiffert, senare chef för Öresundsuniversitetet, berättar 
att ”det fanns rätt stor entusiasm kring det här då”. Det hela ledde till att ytterlig-
are tre lärosäten på den danska sidan bjöds in i samarbetet: Danmarks Tekni-
ske Universitet (DTU), Kongelige Veterinær og Landbohøjskole (sedan 2007 en 
del av Köpenhamns Universitet) och Copenhagen Business School (CBS). In-
nan detta initiativ fanns det inte någon formell samverkan mellan grupper av 
lärosäten i regionen (Øresund University, 2005).

I november 1997 skrev dessa lärosäten på det första samarbetsavtalet och 
därmed var Öresundsuniversitetet/Øresundsuniversitetet skapat. Efter det 
rullade det hela på med tilltagande entusiasm. Lärosätena la in pengar i samar-
betet och olika projekt startades upp. Successivt anslöt sig de andra regionala 
lärosätena. När det var som mest omfattande ingick fjorton lärosäten i Öre-
sundsuniversitetet, fyra på den svenska sidan och tio på den danska sidan Öre-
sund. Utöver de redan nämnda ingick: Danmarks Biblioteksskole (DB), Dan-
marks Farmaceutiske Universitet (DFU), Danmarks Pædagogiske Universitet 
(DPU), Högskolan Kristianstad (HKR); IT-Universitetet (ITU); Kunstakademi-
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ets Arkitektskole (KARCH); Malmö högskola; Roskilde Universitet (RUC); och 
Sveriges lantbruksuniversitet (Alnarp) (SLU) (Øresundsuniversitetet, u.å.). 
Efter ett antal fusioner på den danska sidan och att två danska lärosätens dragit 
sig ur organisationen reducerades antalet parter till nio (Yndigegn, 2011). År 
2010 utgjordes nätverket av över 165 000 studenter och mer än 6 000 dokto-
rander och 10 000 forskare (Mynewsdesk, 2010).

Ett av huvudsyftena med samarbetet var att öka graden av samverkan mel-
lan de regionala lärosätena, dvs. främja samarbetet mellan forskare, lärare och 
studenter (Yndigegn, 2011), genom bland annat att attrahera mer resurser till de 
regionala lärosätena (Olshov, 2013). Det handlade också om att på ett generellt 
plan gynna utbildning, forskning och näringsliv i regionen. Några fokusom-
råden var att främja utbildning inom entreprenörskap (bedrevs inom Øresund 
Entrepreneurship Academy), biblioteksprojekt och en kursportal för studenter 
(Study Gateway). Olshov (2013) konstaterar att initiativet inte riktigt fick den 
avsedda betydelsen vad gäller studenterna i regionen. Samtidigt hade initia-
tivet stor framgång på andra områden. Under sina verksamma år drog Öre-
sundsuniversitetet och anknutna organisationer in 320 miljoner SEK i projekt- 
finansieringsmedel (ibid.). Olshov berättar att de var ”den överlägset största 
mottagaren av EUs Interregmedel med nästan hälften av alla projektpengar” 
(ibid., s.189).

Under åren växte initiativet och utvidgades med olika projekt och plattfor-
mar. Bland annat tillkom samverkan i form av Tripel Helix, dvs. samverkan 
mellan akademin, företag och det omgivande samhället. Samtidigt tillkom fi-
nansiering av olika typer, framförallt EU-pengar men även andra statliga pen-
gar, främst från lärosätenas vanliga källor.

Ett viktigt samarbetsinitiativ med länkar till Öresundsuniversitetet var Öre-
sund Science Region. Detta underorgan till Öresundsuniversitetet bildades 
2001. Med hjälp av gemensam finansiering bildades en rad olika gränsöver-
skridande plattformar, däribland Food, IT, Logistics, Environment, Nano, Ma-
terials, Design, Diginet och Humaniora (Olshov, 2013; Andersson et al, 2013). 
Medicon Valley Alliance var också under en kortare period länkat till Öresund 
Science Region. Syftet med denna samverkansorganisation var att utveckla re-
gionens styrkeområden i form av Tripel Helix-samarbeten.

År 2006 uttalade sig OECD positivt om den samarbetsmodell som användes 
inom Öresundsuniversitetet med Öresund Science Region (OECD, 2006). År 
2008 nåddes toppen och då var plattformen Öresund Science Region ett av fem 
projekt som lyftes fram i den första utdelningen av Europeiska kommission-
ens RegioStars Awards för innovativa regionala projekt (European Commis-
sion, 2012). Därefter började dock samarbetet i Öresundsuniversitetet och olika 
initiativ knutna till detta att uppvisa en del svagheter, på grund av flera olika 
orsaker.
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Hinder för samarbete utifrån Öresundsuniversitetets och Öresund Science Regions 
synvinkel

Under 2010 började hindren att torna upp sig, och problemen och diskrepansen 
mellan visionen om Öresundsuniversitetet och de regionala lärosätenas syn på 
verksamheten – hur den skulle bedrivas och inriktas – hann ikapp samarbetet.

Under sommaren och hösten 2010 genomfördes, efter återkommande kritik 
mot Öresundsuniversitetet och dess underorgan Öresund Science Region, från 
flera av medlemsuniversiteten, en utvärdering av dess verksamhet (Nytt från 
Öresund, 2010a). Flera pekade på organisationen som tungrodd och ineffektiv. 
Det var en komplicerad organisation och styrelsestruktur, med skilda styrelser 
för Öresundsuniversitetet och Öresund Science Region som ibland tvingades 
vänta in varandras möten för att beslut skulle kunna tas, vilket kunde fördrö-
ja vissa ärenden i månader (Nytt från Öresund, 2010b). Kritiken kom främst 
från danskt håll, men Hans-Åke Persson, professor vid Roskilde universitet 
och medlen i arbetsgruppen som skötte utvärderingen menade att de danska 
aktörerna inte riktigt insett potentialen i samarbetet:

”De har inte förstått vilken möjlighet Øresundsuniversitetet är och har 
inte fullt ut tagit sitt ansvar.” 
(Hans-Åke Persson, professor vid Roskilde universitet, citerad i 
Nytt från Öresund, 2010a)

IT-universitetet (ITU) i Köpenhamn var den första aktören som valde att lämna 
samarbetet (Nytt från Öresund, 2010b). Samtidigt gick Lars Pallesen, rektor på 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU), öppet ut och kritiserade samarbetet i 
en artikel i Børsen (2010). Han ansåg att DTU inte fick valuta för pengarna som 
de lade in i Öresundsuniversitetet och att dessa medel därmed hellre kunde an-
vändas till något annat. I samma artikel uttalade sig Johan Roos, rektor för Co-
penhagen Business School (CBS), om problemen med Öresundsuniversitetet:

”Samarbetet existerar mer i teorin än i praktiken. Det är mycket bra 
att kunna prata om Öresundsuniversitetet som en paraplyorganisation, 
men enligt min uppfattning blir potentialen i att ha så många bra uni-
versitet i en region inte utnyttjad.” 
(citerad i Børsen, 2010, egen översättning)

I augusti 2010 togs beslutet att skilja de två samarbetena åt. Medan Öresund 
Science Region avvecklades omedelbart fick Öresundsuniversitetet leva vidare, 
om än i en kraftigt minskad omfattning. 2011 lades dock Öresundsuniversitetet 
slutligen ned, men aktiviteterna fortsatte till att börja med i form av Øresund 
University Network. Men då aktörerna inte kunde komma överens om vad de 
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skulle ha detta nätverk till så lades även detta samarbete ned i augusti 2012. 
När initiativen lades ner fick de enskilda projekten drivas vidare av de region-
ala lärosäten som hade huvudansvaret för dessa. Det finansiella efterspelet har 
varit omfattande och tagit sin tid. Under våren 2013 fick lärosätena den slutli-
ga notan för avvecklingskostnaderna, som delades 50/50 mellan de danska och 
svenska lärosätena. 

Det verkar ha funnits en rad olika anledningar till att samverkan inom Öre-
sundsuniversitetet fick läggas ner. Vilka problem som lyfts fram beror på vem 
man frågar. Dels nämns allmänna, systembaserade orsaker kring en uppfattat 
tungrodd organisation och oenighet kring finansiering, dels mer specifika, in-
dividrelaterade orsaker, såsom personkemi mellan deltagare och tungt bero-
ende av eldsjälar med goda kontakter och passion för projektet.

Det är tydligt att de enskilda lärosätena i viss mån hellre ville satsa på sin 
egen verksamhet och utveckla den än att skjuta in pengar i Öresundsuniversi-
tetet, dvs. egenintresset dominerade framför den allmänna regionala utveck-
lingsagendan (Andersson et al, 2013). Bland de mer specifika orsakerna finns 
höga danska studieavgifter som omöjliggör för svenska studenter att förlägga 
hela eller delar av sin utbildning i Danmark; danska studenters låga intresse för 
kurser i Sverige; obalans i resekostnaderna över bron som är högre för de svens-
ka studenterna; skillnader i de administrativa systemen som skapade problem; 
samt kreditering av examensrättigheter, som på den danska sidan är mycket 
mer detaljerade – där man använder så kallade censorer (externa examinatorer 
som är med och bedömer) vid varje examinering för att säkra kvaliteten. Exam-
ineringen sker dessutom per termin istället för varje kurs (vanligen 7,5 hp) som 
i Sverige.

”Det har aldrig lyckats så bra med studentutbytena. Det har inte varit 
naturligt att man åker över och läser. Dels är det danska examenssys-
temet. De examinerar per termin medan vi kör våra snuttar på 7,5 hp. 
Danskarna tycker inte att det är riktigt värt. Det är två olika system, 
trots att det är Bologna.” 
(Lennart Olausson, f.d. rektor, Malmö högskola)

I början av 2011 infördes i Danmark studieavgifter för inomeuropeiska student-
er på fristående kurser. Detta omfattade även svenska studenter som läste delar 
av sin utbildning eller enstaka kurser i Danmark. 

I dagsläget finns dessutom ett krav från nationell nivå i Danmark att de res-
pektive lärosätena ska ha en ”absolut balans” i utbytesavtalen, dvs. gällande de 
studenter som kommer in från andra länder och de inskrivna studenter som 
åker ut i världen. Detta är speciellt svårt för de mer attraktiva universiteten att 
efterleva, då det berättas att deras studenter har en lägre benägenhet att söka 
sig bort från det högt raknade moderuniversitetet. Följden blir att inflödet 
måste begränsas för att uppnå balanskravet.
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Det främsta motståndet mot Öresundsuniversitetet handlade om den över-
byggnad eller paraplyorganisation som det i många aktörers ögon stod för. 
Några av de intervjuade har ansett att det är missvisande att kalla ett sekretar-
iat för ”universitet” och att namnet kunde tolkas som om det etablerats en ny 
konkurrent till de redan existerande lärosätena i Öresundsregionen:

”Om man ser på detta lång utifrån, är problemet att man får skapat 
något som heter Öresundsuniversitetet, och sitter man då och tittar på 
detta i ett helt annat land tänker man ’Detta måste vara ett universitet!’, 
det vill säga som man förstår ett universitet: flera tusen studerande, pro-
fessorer, byggnader och laboratorium och allt annat som brukar finnas 
på ett universitet. […] Jag tror inte man ska skapa något vid sidan av 
och kalla det ett universitet. […] Ofta när man skapar ett sådant ex-
tra organ, kan det snarare än binda samman, komma att se ut som en 
konkurrent.” 
(Anders Bjarklev, rektor, Danmarks Tekniska Universitet)

Vidare är det så att vissa av universiteten främst vill marknadsföra sig själv, 
inte under ett paraplynamn. 

Ett argument för att satsa enbart på marknadsföring av det egna lärosätet är 
att de har nog med att jobba med sitt eget varumärke och därmed också har mer 
att vinna på att använda sig av det redan inarbetade namnet.

”Vi ska ju alla se till att göra vår egen branding. Här på DTU vill vi att 
alla de ute i världen som inte känner till DTU ska komma att känna till 
oss som DTU. Vi är inte så förtjusta i att de skulle komma att känna till 
oss under ett annat brand. Du kan inte få bort det faktum att vi gärna 
vill arbeta för vårt eget universitet.” 
(Anders Bjarklev, rektor, DTU)

Samtidigt poängterar bland annat Olshov (2013) att Öresundsuniversitetet al-
drig var menat som ett universitet, och därmed som en potentiell konkurrent, 
”utan fungerade med ett litet sekretariat som samverkansorganisation för de 
självständiga universiteten och lärosätena i regionen skulle träffa varandra 
och samarbeta där det var möjligt” (ibid., s 187ff). I dagsläget finns ett allmänt 
utbrett motstånd bland lärosätena mot att i framtiden skapa någon liknande 
överbyggnad igen. Hela frågan om samarbete mellan de regionala universiteten 
och högskolorna kom till följd av erfarenheterna med Öresundsuniversitetet 
att blir en känslig fråga, som antagligen kommer ha effekter på kontakterna 
mellan lärosätena under en tid framöver. Dock kan en naturlig potential till 
förändrad inställning följa med framtida byten av de nyckelpersoner som var 
involverade under den svåra tiden.
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Positiva erfarenheter sett utifrån ett samarbetsperspektiv

Flera av de positiva samarbetserfarenheterna som gäller för Öresundsuni-
versitetet har redan nämnts i inledningen till forsknings- och utbildningsom-
rådet. En drivkraft som är tydlig i skapandet av Öresundsuniversitetet är den 
fysiska närhet som byggandet av Öresundsbron innebar. Bron betydde att det 
blev mycket enklare att hålla gemensamma möten och mängden potentiella 
studenter ökade plötsligt avsevärt. Andersson et al (2013, s 267) menar också 
att de nya samspelen mellan aktörer på båda sidorna Öresund skapade ”mer 
integrerade nätverk” som stärkte ”regionens internationella status”. Inom ra-
men för de lärosäten som var anknutna till Öresundsuniversitetet initierades 
en rad bilaterala utbildningssamarbeten, och stora mängder forsknings- och 
projektfinansieringsmedel beviljades.

Vad gäller omvärlden, såg de ganska positivt på samarbetsinitiativet och var 
imponerade över det som hade skapats. Vilket är tydligt i bland annat OECDs 
beskrivningar av Öresundsuniversitetet i deras utvärderingsrapport (OECD, 
2006) och EU-kommissionens pris RegioStar Awards. Flera av de intervjuade 
har också berättat om den positiva respons de fick när de var iväg på olika 
europeiska konferenser och liknande. Potentiella anledningarna till denna 
lovprisning kan möjligen hittas i jämförelsen med några andra liknande sa-
marbetsprojekt inom Europa. 

I nuläget verkar det finns åtminstone tre andra europeiska, gränsöver-
skridande universitetssamverkansprojekt: University of the Greater Region 
(UniGR), The Bulgarian-Romanian Interuniversity Europe Center (BRIE), 
och Transnational University Limburg (tUL). Dessa initiativ skiljer sig i några 
avseende från Öresundsuniversitetet. En styrka, och samtidig utmaning, för 
Öresundsuniversitetet har säkerligen varit att man under många år lyckades 
samordna de många lärosätena som ingick i detta initiativ. Som mest var hela 
fjorton olika lärosäten samlade under ett gemensamt tak. UniGR har involverat 
runt sex-nio lärosäten, BRIE två regionala lärosäten (tillsammans med några 
tyska universitet) och tUL två lärosäten (EUA, 2012; BRIE, 2013; Universieit 
Hasselt, u.å).

I jämförelsen med de andra universitetsinitiativen har Öresundsuniversi-
tetet haft vissa fördelar ur ett samordningsperspektiv. En viktig fördel åter-
finns i de nationella språkens likhet. Öresundsuniversitetet involverar två 
nationella kontexter, vars språk relativt sett är väldigt lika. Vad gäller UniGR 
täcker detta samarbete hela fyra olika nationella kontexter (Luxemburg, Bel-
gien, Frankrike och Tyskland) och tre olika språk (engelska, tyska och franska) 
(EUA, 2012). De viktiga språken inom BRIE-samarbetet – som involverar de 
två nationerna Bulgarien och Rumänien – är engelska, bulgariska, rumänska 
och tyska (BRIE, 2013). Det sista exemplet tUL involverar även det två nationer 
(Belgien och Nederländerna) med sina respektive språk samt engelskan (Uni-
versieit Hasselt, u.å).
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Utifrån jämförelse ovan kan konstateras att den språkliga barriären kan 
bedömas vara betydligt mindre i Öresundsregionen än i de andra kontexter-
na. Inom de andra regionala universitetssamarbetena måste många av de in-
volverade aktörerna kommunicera på ett för dem sekundärt språk, dvs.i de fles-
ta fall kan parterna inte använda sitt eget språk i den inom samarbetet interna 
kommunikationen. Denna barriär berör allt från involverade administratörer, 
till ledningspersoner, forskare och studenter.

En hel del regionala aktörer blev besvikna när Öresundsuniversitetet av-
vecklades. Dels kan det ha handlat om tankar kring betydelsen av att ett ini-
tiativ som lyfts fram som ett gott exempel på de sammanvävande processerna 
i regionen i realiteten inte visade sig fungera. Vad har det att berätta om denna 
process? Är det bara på detta område som det inte lyckas eller är det mer ge-
nerellt? Dels var det många aktörer som använde existensen av Öresundsuni-
versitetet som en del av sin egen marknadsföring. 

”Öresundsuniversitetet […] det var intressant. I synnerhet när man kom 
utanför regionens gränser och berättade om det blev responsen ’Wow!’ 
[…] Det var ju jätteimponerande! Och vi hade massor av pengar, stu-
denter från hela världen och kurser på somrarna. The sky was the limit! 
[…] De representanter som kom från resten av Europa tyckte att vi hade 
kommit jättelångt på några få år. Och det hade vi ju också. Men vad vi 
inte visste det var att vi skulle rulla baklänges efter ett antal år.” 
(Hans-Åke Persson, professor, Roskilde Universitet, tidigare 
Malmö högskola)

I och med nedläggningen av Öresundsuniversitetet och Öresund Science Re-
gion och dess plattformar så menar Andersson et al (2013, s 261ff) att ”regionen 
förlorat många års arbete med att profilera Öresund som ett attraktivt kunskap-
scentrum för investeringar och inflyttning”. De säger vidare att effekterna av 
dessa klusterbildningars sammanbrott är svåra att mäta men att ”effekten är 
trots det kännbar” (ibid., s 261). Slutligen konstaterar de att till följd av det som 
hänt går det inte längre att med samma kraft vidmakthålla ”att den samlade 
massan av kompetens och kunskap kring Öresund är större än den kompetens 
och de kunskaper som regiondelarna var för sig erbjuder.” (ibid., s 262).

ESS och MAX IV – nya etableringar med möjlig potential att främja 
samarbetet över Öresund

En framtida potential för ökad forskningssamverkan på flera nivåer och om-
råden i Öresundsregionen, bland annat på forskningsområdet, hänger sam-
man med de kommande etableringarna av de storskaliga forskningsanlägg- 
ningarna ESS och MAX IV i Lund och Köpenhamn. I princip alla de intervjuade 
aktörerna nämner dessa anläggningar som de potentiellt stora drivkrafterna i 
samverkan i regionen framöver. En utmaning är att arbeta för att de möjligheter 
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som finns i relation till etablerandet av ESS och MAX IV, på bästa sätt kommer 
Öresundsregionens näringsliv, utbildningsinstitutioner och samhället i stort 
tillgodo.

MAX-lab, dit MAX IV hör, är ett svenskt, nationellt laboratorium inriktat 
på synkrotronljusteknik, etablerat under mitten av 1980-talet (Region Skåne, 
2013c). MAX är en förkortning av ”Microtron Accelerator for X-rays”. På MAX 
IV kommer forskare att kunna studera olika materials egenskaper med hjälp 
av röntgenstrålning. ESS (European Spallation Source) är ett dansk-svenskt in-
itierat projekt med 17 olika partnerländer. Forskningen är av liknande karaktär 
som den på MAX IV, men baserad på neutroner. Tillsammans kommer dessa 
två testfaciliteter göra det möjligt att se djupt in i material och exempelvis göra 
mycket detaljerade 3D-bilder rörande deras sammansättning, och visa struk-
turen på atomnivå och atomernas rörelser (Danmarks Tekniske Universitet, 
2013).

En ny gemensam styrkeposition på framväxt i Öresundsregionen

Arbetet med att få ESS etablerat i Skandinavien tog fart år 2000 då föreningen 
ESS Scandinavia bildades av de svenska, danska och norska neutronsprid-
ningssällskapen (ESS AB, u.å.). År 2002 övergick föreningen till ett mer for-
mellt konsortium då nya aktörer anslöt sig, bland annat samtliga lärosäten i 
Öresundregionen, Region Skåne, Lunds kommun, Copenhagen Capacity och 
Öresundskomiteen. Planerna om att få ESS etablerat i Lund blev i april 2005 
tydliga i och med att Lunds universitet ansökte om en lokaliseringsprövning 
enligt den svenska plan- och bygglagen (Lunds kommun, 2012). 2009 kom 
beskedet att ESS med stor sannolikhet skulle komma att lokaliseras till Lund 
(Nytt från Öresund, 2009). År 2010 bildades ESS AB, som har som uppgift att 
planera för, uppföra och driva ESS (ESS AB, u.å.). I samband med att beskedet 
om ESS kom fattades beslut om byggandet av MAX IV. En anledning till att ESS 
lokaliserades till Öresundsregionen är de starka forskningsmiljöer som finns 
kring nanoteknik, Life Science, livsmedel och medicin, och som framöver nu 
har potential att stärkas än mer. 

”ESS och MAX IV är två kompletterande forskningsanläggningar för 
multidisciplinär forskning inom materialforskning som t.ex. funktionel-
la material, molekylär bioteknik, energiteknik, nanovetenskap, geologi, 
miljöforskning, medicin m.m.” 
(Vinnova, 2013)

MAX IV beräknas öppna för forskning 2015, medan ESS beräknas stå klart 
2019 och vara i full drift år 2025 (Region Skåne, 2013c). I november 2010 satte 
byggandet av MAX IV igång och redan idag arbetar ca 140 personer på de 
samlade MAX-lab-anläggningarna (Lunds universitet, 2013). Den totala kost-
naden beräknas till ca 3 miljarder SEK. Byggandet av ESS planeras inledas 
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under våren 2014, men redan idag arbeta cirka 60 personer på ESS datahan-
teringscenter på Niels Bohr-institutet vid Köpenhamns Universitet. Den totala 
kostnaden för byggandet av ESS har beräknats till omkring 14 miljarder SEK, 
varav Sverige kommer att stå för drygt 30 procent. Utöver detta förväntas den 
årliga driftskostnaden komma att ligga på ungefär 900 miljoner SEK.

Positiva erfarenheter sett utifrån ett samarbetsperspektiv

Många av intervjupersonerna pekar på de kommande etableringarna som be-
tydelsefulla möjligheter till utvidgat samarbete mellan de danska och svenska 
aktörerna, inom såväl forsknings-, utbildnings- som näringslivsområdet. Det 
finns stora förhoppningar om bland annat en förstärkning av regionens forsk-
ningsområden som har direkta eller indirekta länk till verksamheterna på ESS 
och MAX IV, såsom nanoteknologi och medicinområde (med länk till regionens 
farmaceutiska näringsliv). Några intervjupersoner menade att nu när de stora 
anläggningarna blir byggda på den svenska sidan av Öresund får regionen en 
mer likvärdig infrastruktur inom Life Science-området. Sedan tidigare är den-
na sektor starkare på den danska sidan.

Anläggningarna ses också som attraktiva för stora multinationella företag, 
då dessa har uppvisat en tendens att förlägga vissa av sina forsknings- och 
utvecklingsfunktioner precis invid sådana här stora forskningsanläggningar, 
vilket i förlängningen skulle kunna skapa arbetsplatser och regional tillväxt i 
Öresundsregionen.

”ESS är ett exempel på en investering som är med till att skapa integra-
tionen, på flera sätt. Genom att själva anläggningen kommer att ligga i 
Lund medan databehandlingscentret kommer att ligga i Köpenhamn. 
Då utnyttjar du hela regionen som en marknadsplats. Som testfacilitet 
kommer den att vara något som verksamheter på båda sidorna av Sun-
det kommer att ha nytta av. Vad gäller tillväxt kommer ESS att vara 
med till att driva utveckling av nya typer av verksamheter. Om vi är 
duktiga kan det vara med till att utveckla en specialiserad arbetsmark-
nad inom materialteknologi. Ett katalysatorprojekt som kan vara med 
till att driva en rad element i integrationsprocessen på ett positivt sätt.” 
(Lars Bernhard Jørgensen, vd, Wonderful Copenhagen)

ESS och MAX IV omnämns vidare som en möjlig samlingspunkt för en nystart 
av ett mer utökat samarbete mellan regionens lärosäten (se även nästa samar-
betsexempel). Dock bör nämnas att dessa faciliteter och deras verksamheter är 
av sådant slag att inte alla lärosäten är direkt berörda. 

”Jag tror på att vi i förbindelsen med ESS och MAX IV kommer att se 
några mycket spännande ämnessamarbeten uppstå eller vidareutveck-
las. Också samarbeten som i verkligheten kommer att binda samman 
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universiteten, om vi får det gjort riktigt. Både prata samman universi-
teten emellan och också med näringslivet, på båda sidorna av Öresund. 
Och det tror jag kan vara en väg till att vi får skapat några värden och 
förhoppningsvis några arbetsplatser.” 
(Anders Bjarklev, rektor, DTU)

Som nämnts i samarbetsexemplet Öresundsuniversitetet ovan, har de negati-
va erfarenheterna från detta initiativ lett till ett avbrott i, och delvis legat och 
bromsat möjligheterna för, ett mer utvidgade samarbete mellan regionens 
lärosäten. Flera aktörer tycker det behövs en nystart och menar samtidigt att 
ESS och MAX IV kan vara en naturlig motor i detta sammanhang – som en 
läkande kraft. Fredrik Melander, chefskonsulent på ESS-kontoret vid danska 
Styrelsen for Forskning og Innovation, menar att ”det nog är enklare att häkta 
upp det hela på något konkret såsom den infrastrukturetablering som ESS och MAX 
IV betyder för regionen, än att som med Öresundsuniversitetet försöka skapa en ny 
institutionell form som inte hade någon naturlig anknytningspunkt”.

Vad gäller ESS säger Christer Persson, f.d. strategisk chef på Malmö Stad, att 
”där har man på något sätt grundlagt ett samarbetsbehov” genom att man ”riggat 
det” så att man ”har en hel dataanläggning på den danska sidan”. Det ser han som 
något positivt. Bland de intervjuade har det blivit omnämnt som ett ”gränslöst 
samarbete” eller ”en form av genuint Öresundssamarbete”, eftersom det är eta-
blerat på båda sidorna av Öresund, och dessutom har de två ländernas rege-
ringar bakom sig. Det har också förts fram att det är ett initiativ där aktörerna 
har gemensamma intressen och måste samarbete för att kunna ha råd, dvs.
inget eget land kan bekosta en neutronforskningsanläggning av denna storlek 
(stordriftsfördelar).

”ESS är ett svenskt-danskt samarbete på alla sätt och vis, under dansk-
svenskt värdskap. En anläggning som byggs med huvudsäte i Lund men 
med datacenter etablerat i Köpenhamn. Det är väl en form av bro som 
byggs som förhoppningsvis kan generera ett ökat samspel mellan de ak-
törer för vilka det är relevant, dvs. universiteten, delar av näringslivet, 
regionerna, centrala aktörer. Här har man gemensamma intressen re-
laterade till etableringen av ESS. På vissa områden är det konkurrens 
också så klart. Gemensamma intressen att få det att fungera och dra 
nytta av det. Tror absolut att det är en form av brobyggande.” 
(Fredrik Melander, chefskonsulent, ESS-kontoret, Styrelsen for 
Forskning og Innovation)

I dagsläget är det svårt att veta hur ESS och MAX IV kommer att länka samman 
med varandra. Något förenklat kan man säga att de båda anläggningarna ”med 
avseende på teknisk konstruktion har många likheter, i sin funktion är snarlika 
och i sina användningsområden liknande och komplementära” (Region Skåne, 
2013c). Som nämndes i inledningen till forsknings- och utbildningsområdet har 
MAX IV trots att det är ett mer renodlat svenskt projekt, tydliga kopplingar 
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över Öresund med forskningsmiljöer i Danmark. Exempelvis har Danmarks 
Tekniska Universitet (DTU) mycket samarbete med anläggningen, i form av de 
danska forskare som kommer dit för att genomföra olika tester. Ander Bjarklev, 
rektor på DTU, berättar att de dansk och svenska forskarna känner varandra 
riktigt bra, och konstaterar att det därmed ”finns något riktigt värdefullt att ar-
beta vidare utifrån”.

Som ett led i att i bästa möjliga mån kunna utnyttja ESS och MAX IV-an-
läggningarnas lokalisering till Öresundsregionen och den potential det betyder 
för tillväxt och utveckling inom en rad områden, har regionens aktörer på re-
spektive sidan Öresund initierat delregionala samarbetsprojekt. På den svens-
ka sidan genomfördes projektet ”ESS MAX IV i regionen – TITA” under åren 
2010-2012 (se vidare Box 4) och på den danska sidan finns det tvååriga projektet 
”ESS og MAX IV som vækstmotorer i hovedstadsregionen” (se vidare Box 5). 
Båda dessa projekt har samlat en mängd olika aktörer. Medan TITA-projektet 
handlade mycket om att skapa medvetenhet, regional mobilisering och att ta 
fram olika kunskapsunderlag, är det danska Vækstmotorprojektet lite mer in-
riktat på konkreta aktiviteter.

”Vi har en tät dialog med TITA-projektet om vad de har gjort och vad 
de brottas med nu. Många av de andra saker vi nu sätter igång med 
påminner om det som gjordes inom TITA och det som man gör i förläng-
ningen av TITA.” 
(Jakob Øster, specialkonsulent, Region Hovedstaden, projekt-
koordinator ”Vækstmotorprojektet”)

Box 4. Projektet ”ESS MAX IV i regionen – TITA”

Syftet med projektet var att stärka tillväxten, innovationsstrukturen, tillgängligheten och attrak-
tiviteten i Skåne-Blekinge genom att utnyttja etableringen av forskningsanläggningarna ESS och 
MAX IV i Lund. Projektet skulle också bidra till ökad sysselsättning i regionen.

Detta var ett strukturfondsprojekt som var medfinansierat av de deltagande aktörerna (nämnda 
nedan) och EUs regionalfond. Den totala projektbudgeten var på cirka 47 miljoner SEK. Projektet 
löpte under tre års tid 2010-2012. 

Totalt deltog 43 olika offentliga aktörer i projektet. Region Skåne hade projektledarollen. Andra 
partners var: Skånes samtliga kommuner, Lunds universitet, Invest in Skåne, ESS AB, Malmö hög-
skola, Länsstyrelsen i Skåne län, Högskolan Kristianstad, Region Blekinge, SLU Alnarp och Ble-
kinge Tekniska Högskola.

Sammanlagt genomfördes nio tematiska delprojekt inom TITA: Mottagarorganisation Syd; Mark-
nadsföring Sydsvenska världsanläggningar; Mötesplats Lund NE; Uppdatera och förankra den 
existerande framsynen; ESS och MAX IV som innovationskraft för näringslivet; ESS och MAX IV 
som tillväxtmotor för det lokala och regionala näringslivet; Samhällsplanering och transportin-
frastruktur; Markregister Syd; samt Förstudie kring kompetensförsörjning.

Källa: Texten är i stort hämtad från rapporten Lärdomar om regional mobilisering – Erfarenheter 
från följeforskning inom projektet ESS MAX IV i regionen – TITA (KTH & Nordregio, 2013)
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En viktig effekt av TITA-projektet var att de skånska kommunerna fick upp 
ögonen för betydelsen av att vara proaktiva och själva aktivt verka för att det 
ska komma att bli effekter som kommer dem tillgodo (KTH & Nordregio, 2012). 
Genom projektet fick kommunerna realistiska förväntningar gällande eventu-
ella följdeffekter och de blev varse att det mest troliga är att de potentiella effek-
terna kommer att vara olika för olika kommuner. Vissa kommer att ha större 
potential att dra nytta av etableringarna. Till viss del handlar det om den enskil-
da kommunens läge. Ju närmare en kommun ligger anläggningarna ju större 
är chanserna att den kan få del av spridningseffekterna från ESS och MAX IV.

”Lunds kommun kan enkelt integrera erfarenheter och kontakter från 
[TITA-] projektet i det fortsatta arbetet med utvecklingen av den fysis-
ka miljön kring anläggningarna, medan andra kommuner framför allt 
ser potential kopplat till framtida bostadsförsörjning och näringslivsut-
veckling, eller i besöksnäring kopplat till kultur- och naturmiljö.” 
(ibid., s 25)

En dimension i TITA-projektets medvetandegörande var betydelsen av att mö-
tas och samarbeta för att maximera nyttan av de kommande anläggningarna. I 
Skåne finns det en rad maktbalanser mellan olika delar av regionen och mellan 
enskilda kommuner (ibid.). Som ett av de viktigaste resultaten av samarbetet 
inom TITA-projektet skedde en regional mobiliseringsprocess. I en utvärder-
ing av projektet konstaterades att detta ”att projektet har bidragit till att öka 
samverkan mellan olika aktörer i regionen uppfattas som det mest konkreta 
och även det långsiktigt mest tydliga resultatet av projektet hittills” (ibid. s 12). 
Vidare noterades ”att det genom TITA tycks ha uppkommit en delvis ny re-
gional självbild, där det inomregionala beroendet mellan enskilda kommuner, 
och mellan enskilda kommuner och regionen som helhet, har medvetandeg-
jorts som en bieffekt. Detta i sig skapar en handlingsberedskap och möjliggör 
samverkan på delvis nya sätt som stärker utvecklingskraften.” (ibid.).

Att agera som såväl den svenska som danska sidan gjort, genom att i del-
regionala samarbetsprojekt redan nu börja förbereda för de kommande, stora 
etableringarna är ganska ovanligt. Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande, 
Region Skåne, berättar om reaktionerna från aktörer runt andra liknande an-
läggningar:

”Vi var fått väldig mycket ”good-will” av själva TITA-projektet. Vi har 
blivit upplyfta på EU-nivå, där man har uppmärksammat detta arbete. 
Vi har träffat andra kommuner och regioner med forskningscentra 
som har varit oerhört imponerade och sagt att ’Vi påbörjar det arbetet 
nu!’. CERN har ju sagt att ’Det jobb ni gör innan ni ens har hunnit få 
en anläggning på plats, det arbetet börjar vi med nu när vi har 30-40 
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års erfarenhet av en forskningsanläggning!’. Så på det sättet har vi 
fått väldigt mycket uppmärksamhet både nationellt och internationellt 
kring vårt arbete. Många har varit oerhört positiva och imponerade 
över den här insikten och att vi har den här framförhållningen.” 
(Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne)

Ett initiativ inom det danska Vækstmotorprojektet som i denna proaktiva anda 
försöker understödja effekterna för huvudstadsregionens näringsliv, är den in-
dustriportal som börjat byggas upp på DTU (se vidare Box 6). Denna småskaliga 
testanläggning ska fungera som både sorteringscentral (rådgivningsfunktion) 
och som ett förberedande inför de mer kostsamma och komplicerade testerna 
på ESS och MAX IV. För fler exempel på angelägna proaktiva aktiviteter inom 

Box 5. Danska projektet ”ESS og MAX IV som vækstmotorer i hovedstadsregionen”

Utifrån etablerandet av de två stora anläggningarna ESS och MAX IV är syftet med projektet 
att utnyttja dessa faciliteters potential som tillväxtmotorer till att stärka forskning och innova-
tionskraft på lärosätena och företagen i huvudstadsregionen, samt att öka huvudstadsregionens 
förmåga att attrahera internationella forskare och företag inom material- och Life Science-om-
rådena.
 
Detta är ett strukturfondsprojekt som är medfinansierat av Vækstforum Hovedstaden och EUs 
regionalfond. Den totala projektbudgeten är på cirka 24 miljoner DKK. Projektet löper under två 
års tid 2013-2014. 

Partners i projektet är DTU (projektledare), Københavns Universitet, Region Hovedstaden, Køben-
havns Kommune, Lyngby-Taarbæk Vidensby (en kommunal näringslivsservice i Lyngby), Scion 
DTU, COBIS, Copenhagen Capacity (en underavdelning av Region Hovedstaden som ska arbeta 
med att attrahera internationell arbetskraft och investeringar) och Dansk Industri.

Projektet har fem insatsområden:

”Attraherande av internationell arbetskraft och företag

Identifiering och förberedelse av leverantörer till ESS och MAX IV

Kartläggning av användningsmöjligheter och best practice

Brobyggande mellan företag, universitet och ESS, MAX IV och XFEL

Folkbildning, studiebesöksprogram och undervisningspaket” (Vækstforum Hovedstaden, 2013, 
egen översättning)

Inom detta större projekt försöker man sätta igång några olika initiativ. Ett av dessa, som utförs 
inom det fjärde insatsområdet ovan, är uppbyggnaden av en industriportal på Danmarks Tekni-
ske Universitet (DTU). Mer detaljer kring detta initiativ återfinns i Box 6.
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de delregionala samarbetsprojekten i relation till näringslivet se bland annat 
resonemangen om existerande kompetensgap nedan.

Nu planerar de danska och svenska aktörerna försöka få tillstånd ett li-
knande, gemensamt samarbetsprojekt, som bygger på de två delprojekten. Ak-
törerna har redan, sommaren 2013, lämnat in en förprojektansökan. Tanken 
med förprojektet är att en dialog över Öresund ska inledas kring bland annat 
vilka aktörer som ska delta och vad som ska genomföras inom ramen för det 
gemensamma samarbetsprojektet.

”Vi är redan i dialog med Region Skåne om att göra ett Interreg-projekt 
tillsammans. Det vill säga att vi när vi är färdiga med vårt projekt kan 
göra en gemensam Öresundsregional satsning. Vi är redan nu igång 
med att söka pengar till ett förprojekt […] Alla är eniga om att en ge-
mensam Öresundssatsning ger god mening.” 
(Jakob Øster, specialkonsulent, Region Hovedstaden, projekt-
koordinator ”Vækstmotorprojektet”)
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Box 6. Vækstmotorprojektets ”fyrtårnsinitiativ industriportalen”

Industriportalen är det stora ”fyrtårnsinitiativet” inom Vækstmotorprojektet. Detta initiativ går 
ut på att ett fundament till en industriportal – ett 3D-imaging-testcentrum – byggs upp på DTUs 
huvudcampus i Lyngby, där företag ska kunna få hjälp med att hitta lösningar på sina materialre-
laterade problem (Vækstforum Hovedstaden, 2013). Centret ska medverka till att huvudstadsre-
gionens företag mer effektivt kan utnyttja ESS och MAX IV vad gäller 3D-bildsteknik.

”Idén med testcentret är att företagen inte behöver vara experter på röntgen-
strålar och bildskapande. Det är just det som är vår kompetens. Därför kan företag 
komma och presentera ett material som till exempel saknar styrka eller hållbar-
het. Och så kan vi tillsammans se på vilka tester som ska genomföras för att kom-
ma vidare.” (Jane Hvolbæk Nielsen, institutdirektør, DTU Fysik, citerad i Danmarks 
Tekniska Universitet, 2013, egen översättning)

Planerna är att testcentret ska komma igång med sina aktiviteter under 2013. Ambitionen är 
att när det är fullt utbyggt 2017 ska bygget ha kostat 50 miljoner DKK, och ha runt 50 små och 
stora företag knutet till sig från en rad olika branscher (ibid.). För pengarna inom det nuvarande 
projektet kommer man att bygga två småskaliga mätinstrument, utav de totalt sju som planeras.

På testanläggningen på DTU ska verksamheter kunna komma in för att genomföra några inle-
dande tester. Fördelen med detta är att om de sedan ska använda ESS och MAX IV, kommer de 
att ha en klarare bild av vad de vill få ut av testerna där, som är mycket kostsamma. Det vill säga 
anläggningen blir som ett mellanled till de stora anläggningarna. Då det krävs hög specialisering 
är det bara en viss delmängd av det som ESS och MAX IV kan testa som industriportalen kan 
hjälpa till med.

Industriportalen är också en sorts sorteringscentral (rådgivningsfunktion). Det är inte säkert att 
det är just ESS och MAX IV som kan lösa företagens problem. Kanske bör tester genomföras på 
en helt annan storskalig forskningsanläggning någonstans i världen. I detta fall är tanken att 
forskarna på DTU ska kunna guida företagen vidare.

Tanken är också att forskarna på DTU ska kunna följa med verksamheterna till de stora test- 
anläggningarna och vara med vid försöken där.

”Tankegångarna är att vi gärna vill att verksamheter ska använda ESS och MAX 
IV. Men det är enormt svårt att som verksamhet ’komma innanför gatan’. Kräver 
enormt hög specialisering, kunskap, post doc-nivå för att kunna analysera det som 
kommer ut av det. Så vi ska få skapat en infrastruktur som hjälper verksamheterna 
med detta. Vi ska skapa fundamentet till portalen inom projektet. Handlar om 
att ha en fysisk byggnad där det byggs några konkreta mätningsinstrument. Så 
att man kan genomföra några inledande försök.” (Jakob Øster, specialkonsulent, 
Region Hovedstaden, projektkoordinator ”Vækstmotorprojektet”)
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Hinder och utmaningar för samarbete utifrån ESS och MAX IVs synvinklar

I processen som ledde fram till beslutet om var ESS-anläggningen skulle eta-
bleras har ett förhandlingsspel utspelat sig mellan den danska och svenska si-
dan som gjorde att samarbetet precis efter beslutet kom att gå lite trögt, enligt 
vissa intervjupersoner. En del av detta spel handlade om var ESS-etableringen 
skulle ligga och vem som skulle betala vad. Den slutliga uppgörelsen var att 
Danmark och Sverige gemensamt skulle arbeta för att den huvudsakliga eta-
bleringen skulle bli i Lund. Ett incitament för Danmark för att stödja detta var 
att man bjöds in som partner i hela projektet till en relativt begränsad insats 
(12,5 procent av ESS-bygget) och att de samtidigt fick en del av etableringen i 
form av datahanteringscentret lokaliserat till Köpenhamn (Nytt från Öresund, 
2009). För Sverige var det viktigt och prestigefyllt att få det stora forskningscen-
tret etablerat i Skåne och man var därmed beredda att stå för den största delen 
av kostnaderna för etableringen. Detta ger bilden av en samverkansprocess där 
båda parter har haft något att vinna på att delta – en vinna-vinna-situation.

Det finns indikatorer på att den tröghet som omnämnts av några intervju-
personer delvis håller på att försvinna. Exempelvis de båda delregionala sam- 
arbetsprojekten som nämndes ovan, och det därpå planerade framtida, stora 
Öresundsövergripande samarbetsprojektet. En alternativ förklaring är att des-
sa (förhandlingen och samarbetsprojekten) är två skilda processer, en på natio-
nell och en på regional och lokal nivå. Dock menar vissa intervjupersoner att 
det finns tecken på att den politiska nivån i Danmark alltmer siktar in sig på de 
potentiella effekterna av de kommande etableringarna och hur de bästa kan dra 
nytta av dessa. Detta gör de såväl genom att de initiera egna projekt som att de 
lyfter behovet av att samverka mer över Öresund. Detta politiska intresse har 
även varit mycket tydligt sedan längre tid tillbaka i Skåne, bland annat i rela-
tion till insatserna kring TITA-projektet.

”Det är helt enastående, att vi får två så starka forskningsfaciliteter på 
vår bakgård, och då vi gärna vill vara globalt konkurrenskraftiga inom 
väsentliga områden såsom material, energiteknologi och Life Science, 
är det givet att vi ska utvidga samarbetet över landsgränserna” 
(Vibeke Storm Rasmussen, regionsrådsformand, Region Hov-
edstaden, citerad i Danmarks Tekniske Universitet, 2013, egen 
översättning)

I processen som föregick beslutet berättas att de danska aktörerna höll sig något 
passiva, dvs. de arbetade inte riktigt aktivt för att få till stånd ESS-etableringen 
i Lund. Då Sverige och Danmark de facto hade kommit överens om att tillsam-
mans lyfta fram Sverige och en etablering i Lund, kan det verka underligt att 
de inte var fullt delaktiga i att marknadsföra denna lokalisering. En förklaring 
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är att vissa aktörer var rädda för att nationella forskningsmedel som annars 
skulle gå till forskning på den danska sidan skulle komma att hamna på den 
svenska sidan Öresund, då medel till nya satsningar historiskt ofta hade flyttats 
från redan existerande investeringar till nya insatsområdet. Därmed kan sägas 
att passiviteten egentligen rörde sig om en form av protektionism som var relat-
erad till finansieringslösningen.

Det finns aktörer som försöker öppna för ett tätare samarbete. Etableringar-
na är en bra möjlighet, men flera intervjupersoner har poängterat att man till 
viss del måste vara beredd på att hjälpa samarbetena på vägen och att det är 
väsentligt att arbeta långsiktigt och proaktiv för att kunna dra nytta av effekter 
av etableringarna. Ett exempel på detta är att man på rektorsnivå (Anders Bjar-
klev DTU och Per Eriksson LU) på Danmarks Tekniska Universitet och Lunds 
universitet ganska nyligen har träffats för att diskuterat möjligheterna för att 
öppna upp ett tätare samarbeta, för att dra nytta av ESS och MAX IV:

”Vi försöker få öppnat upp för ett tätare samarbete igen. Och därför har 
jag själv som en av de första sakerna jag gjorde när jag blev rektor för 
knappt sex månader sedan var att ta på besök till min svenska kollega 
Per Eriksson på Lunds universitet, dels för att prata om hur vi kunde 
komma närmare ett samarbete. Efter det har vi försökt tittar närmare 
på detta. Som jag sagt existerar det i bred skala och det görs många sam-
publikationer, men jag tror vi kan göra ännu mer och även hjälpa det på 
vägen. För det är ju en enorm möjlighet att det finns den infrastrukturen 
och det borde vi alla kunna dra nytta av, för det attraherar. Konsten är 
att få bundet miljöerna samma.” 
(Anders Bjarklev, rektor, DTU)

Det har varit mycket diskussioner bland Öresundsregionens aktörer kring de 
potentiella effekternas omfattning och inom vilka områden och för vem som 
effekter kan väntas. En rädsla är att de här stora anläggningarna, framförallt 
ESS, bara kommer att ligga lokaliserade mitt i regionen, med ett inflöde av in-
ternationella toppforskare som kommer och använder testfaciliteterna under 
en kort period och sen åker hem, utan att något av detta genererat några vidare 
effekter för de omgivande kommunerna, näringslivet osv. Detta är teman som 
angripits inom såväl TITA- som Vækstmotorprojektet (se vidare Box 4 och 
5). Ett proaktivt exempel på hur regionala aktörer i relation till näringslivet 
försöker borga för potentiella effekter är uppbyggnaden av en industriportal på 
DTU (se vidare Box 6). En annan positiv utveckling är den lärandeprocess de 
skånska kommunerna gått igenom under TITA-projektet och den till följd av 
detta förändrade synens på vad som är realistiska effekter av ESS och MAX IV 
och hur de själva behöver vara proaktiva och ta ställning till sin egen roll och 
profilering i detta sammanhang (se vidare avsnittet ovan om positiva erfaren-
heter och framgångsfaktorer).
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Ett institutionellt gränshinder som har lyfts i relation till de internationella 
forskarna som kommer att komma till regionen för att använda testfaciliteterna 
har att göra med möjligheterna för dem att välja var de vill bo, vilka obalanser 
det möjligen kan skapa i regionen samt i mer generella termer vilka effekter 
det kan ha på potentialen att attrahera dessa forskare till Öresundsregionen. I 
förlängningen kan man ställa sig frågan vilka effekter detta kan ha för samver-
kan i regionen. Vad gäller kampen om bland annat toppforskarna är en tänkbar 
konkurrensfördel möjligheten att kunna erbjuda ett varierat utbud av bland 
annat bostadsmiljö. Det empiriska materialet pekar på att det här finns en 
gränsgångarproblematik som sätter hindrar en del samverkan:

”Och så ser jag också en utmaning med ESS. Om det kommer en icke 
EU-medborgare, låt oss säga en indier eller amerikan, som gärna vill 
arbeta på ESS, men vill bo i Köpenhamn, då kommer det att vara 
svårt för honom eller henne att få uppehållstillstånd i Danmark. Det är 
självklart en utmaning gällande den danska utlänningslagen, som vi 
gärna ser att man hanterar rent generellt, så att Danmark bli ännu mer 
öppet för utländska forskare.” 
(Jørgen Honoré, universitetsdirektør, Københavns Universitet)

En viktig svaghet i relation till testanläggningarna, som nämnts inom såväl TI-
TA-projektet som Vækstmotorprojektet, är det kompetensgap som finns i re-
lation till regionens existerande forskningsmiljöer, näringsliv och befolkning. 
Jakob Øster, projektkoordinator för Vækstmotorprojektet, säger att det inte 
är slumpen som gjort att ESS och MAX IV nu byggs i regionen, utan det har 
delvis att göra med att det finns starka forskningsmiljöer här (speciellt Dan-
mark har många forskare inom detta område). Han menar dock att de regiona-
la aktörerna tillsammans måste arbeta med att uppgradera dessa miljöer. Som 
han ser det, är en del i detta arbete att man i regionen framöver måste se att 
få fler studenter som efter sina studier besitter efterfrågade kompetenser, för 
att kunna realisera den fulla potentialen. Det gäller att man börjar redan på 
gymnasienivå att rikta in sig mot de kompetenser och ämnesområden som be-
hövs i relation till den forskning som kommer att kunna bedrivas på ESS och 
MAX IV. Jakob Øster poängterar att man i regionen idag saknar några ämnen 
samt hela utbildningsinriktningar som kvalificerar studenter mer specifikt till 
ESS och MAX IV. I denna omfattande kompetensuppbyggnadsprocess ligger 
en stor gemensam uppgift för regionens aktörer. 

Vad gäller näringslivet och regionens enskilda företag finns det även där ett 
kompetensgap såväl i relation till uppbyggnads- som användnings- och drift-
faserna. Inom TITA-projektet arbetade man bland annat med effekter på kort 
sikt för näringslivet, dvs. gällande affärsmöjligheter i samband med att anlägg-
ningarna byggs. Här kan konstateras att det ofta rör sig om omfattande och 
komplicerade upphandlingsprocesser som enskilda företag inte kan hantera 
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på egen hand. Här behövs kunskap om såväl upphandlingsprocesser som hur 
man bygger upp konsortier av flera företag för att blir konkurrenskraftiga. Det-
samma kan tänkas gälla under själva driftfasen. 

På den danska sidan finns sedan några år tillbaka ett ”Big Science-sekretari-
at” som på liknande sätt, på nationellt plan, hjälper företag att bli bättre kvalifi-
cerade till dessa upphandlingsprocesser, i hela världen inte bara ESS och MAX 
IV. I anslutning till detta har Vækstmotorprojektet lagt in pengar för att få en 
person anställd som specifikt ska arbeta med nämnda frågor gentemot före-
tag i Region Hovedstaden, för att de ska kunna få uppdrag kopplat till ESS och 
MAX IV. I relation till dessa frågor finns potential för att i regionen bygga upp 
gemensamma rådgivningsfunktioner – idag påbörjat på respektive sida av Öre-
sund – (alternativt satsa på ömsesidigt kunskapsutbyte), samt att genom stöd-
jande av gränsöverskridande, nischade näringslivsnätverk öka möjligheterna 
för regionens företag att etablera kontakter och i förlängningen gemensamt del-
ta i upphandlingsprocesserna kring anläggningarna. 

Som nämnts ovan arbetar man inom Vækstmotorprojektet med att under-
lätta för de danska företagen att använda sig av ESS och MAX IV testfaciliteter. 
Jakob Øster berättar att den industriportal som nu byggs bara kan hantera 
en specifik problematik och att det därmed är viktigt att på såväl svensk som 
dansk sida, och tillsammans, försöka bygga upp flera liknande småskaliga tes-
tanläggningar inom andra för anläggningarna angelägna, nischade forskning-
sområden.

Såväl det svenska TITA-projektet som det danska Vækstmotorprojektet är 
finansierade med EU-medel. En farhåga samt erfarenhet som lyfts av många av 
de intervjuade är att de projekt som finansieras av EU-medel efter projektens 
avslut inte lever vidare i egen form eller integreras i befintliga verksamheter. 
Detta har aktörerna inom Vækstmotorprojektet haft i åtanke när de riggat sina 
delinitiativ, berättar Jakob Øster. De har arbetat aktivt för att försöka koppla 
upp sig mot redan existerande aktiviteter och plattformar:

”Det är just därför vi tänker mycket i existerande plattformar. Indus-
triportalen på DTU är till exempel en tanke som de själva har kommit 
med. Så ger vi dem bara pengar till att få idén realiserad. Sen tar de den 
själv vidare. Vi tänker mycket i termer av att kunna knuffa på saker 
som ändå hade blivit till något. Till exempel detta Big Science centret, 
det var redan igång och så knuffar vi till lite pengar för att få en person 
anställd där som kan göra en speciell regional insats […] Vi försöker 
hela tiden att tänka på hur vi kan koppla upp oss mot existerande plat-
tformar för då är chansen för att det överlever bättre.” 
(Jakob Øster, specialkonsulent, Region Hovedstaden, projekt-
koordinator ”Vækstmotorprojektet”)
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Försökt till nystart för samverkan mellan lärosätena i regionen – flera 
delprocesser

Under våren 2013 har Öresundskomiteen startat dialoger med olika aktörer i 
Öresundsregionen för att undersöka intresset och möjligheterna att initiera 
nya samarbeten mellan de regionala lärosätena. Initiativet består av flera styck-
en olika delprocesser som förhoppningsvis ska peka i en liknande riktning och 
förstärka varandra.

”Det är flera delprocesser som på något sätt ska pekar framåt mot nya 
tänkbara lösningar. Kanske kan det leda fram till nya samarbetsförslag. 
Kanske kan man etablera olika pilotprojekt. Vi får se. Vi vet i nuläget 
inte exakt vad utkomsten blir.” 
(Patrik Widerberg, Senior Advisor, Öresundskomiteen)

En av delprocesserna involverar ledningen på de regionala lärosätena7. I ett 
första led har Öresundskomiteen träffat alla rektorerna för att höra vad de har 
för önskemål och visioner kring möjligheterna att diskutera nya samarbeten, 
vad det finns för redan existerande former av samarbeten samt vad det finns 
för behov framöver. I princip alla universitet har ställt sig positiva till att åt-
minstone inleda en dialog, och representanter till en arbetsgrupp har utsetts 
(vilken hade sitt första möte i juni 2013). Representanterna är personer i ledan-
de ställning som rapporterar direkt till rektor, såsom vice rektor eller någon in-
stitutionsledare. Som ett första steg för att identifiera vad det finns för tänkbar 
utveckling, ska arbetsgruppen analysera hur lärosätena kan bidra till tillväxt 
och utveckling i regionen genom att samarbeta. Finns det någon outnyttjad po-
tential? Vad finns det för möjligheter och vad finns det för hinder? Om det finns 
intresse och behov är nästa steg att titta närmare på vad som mer exakt kan 
göras för att få till ett fungerande samarbete. Aktörerna har bestämt sig för att 
titta vidare på fyra huvudspår: regler och lagstiftning; gemensamma kurser och 
program; rådgivning och information; samt mobilitet.

Parallellt med detta pågår en delprocess där en dialog har etablerats med 
studenter från de olika regionala lärosätena. En arbetsgrupp har bildats med 
fokus på hur studenterna ser på samarbetet och potentialen i regionen. Det 
finns ett paraplynamn för denna delprocess: ”Next Gen 13” (NG13). En första 
workshop hölls i maj 2013. Diskussionerna handlar mycket om studentmobi-
litet, kunskap, kursutbudet samt matchning med näringslivet – att gifta ihop 
näringslivet och den kompetenspool/-resurs som finns hos studenterna.

En annan viktig delprocess handlar om att kunna ha en dialog med poli-

7  Tio lärosäten: I Sverige är det Lunds universitet (LU), Malmö högskola (MAH), SLU Alnarp och Högskolan Kris-
tianstad (HKR). I Danmark är det Köpenhamns Universitet (KU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Copenhagen 
Business School (CBS), Roskilde samt två filialer, Ålborg Universitet i Köpenhamn (AAU) och Århus Universitet i 
Köpenhamn (AU).
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tikerna och om politisk påverkan kring dessa frågor. De politiker som ingår i 
Öresundskomiteen sätter dessa frågor högt på agendan och anser att det finns 
en oerhörd potential i universitetssamarbetet, menar Patrik Widerberg. Sam-
tidigt har intervjuerna med de olika regionala lärosätena inom ramen för den 
här rapporten pekat på att framförallt i Danmark har de här frågorna hittills 
tenderat att hamna längre ner på dagordningen hos de nationella politikerna 
och som logisk följd därav även hos rektorerna.

Ytterligare en delprocess riktar in sig på att aktivera näringslivet i diskus-
sionerna kring hur studenternas kompetens kan komma till bra användning 
– hur ser de på kompetensförsörjningen i Öresundsregionen?

Det finns en stor medvetenhet bland aktörerna om känsligheten i frågan om 
samarbete mellan de regionala lärosätena, mot bakgrund av de erfarenheter 
som gjort med Öresundsuniversitetet, och därför läggs mycket energi på att 
hålla dialogen och processen så öppen som möjligt – det är de olika aktörerna 
som ska vara de som spelar in och bestämmer vad det blir av det hela. Detta 
förhållningssätt till frågan har mötts med positiv uppskattning från aktörer på 
regionala lärosäten. Från Öresundskomiteen har man bland annat varit väldigt 
noga med att betona att det inte handlar om några planer på att skapa någon 
form av ny, stor överbyggnad, som var fallet med Öresundsuniversitetet.

”Jag tror så här! Jag tror att man ska vara försiktig med processen och 
inte säga ’Nu ska vi bygga upp ett nytt Öresundsuniversitet’, med någon 
jättestor administrativ apparat och stora pengar involverade, det tror 
jag inte. Jag tror att det handlar om att bygga upp ett förtroende och att 
ta saker och ting stegvis. Och att kommittén som en sorts neutral spelare 
kan vara facilitator, leda det arbetet, så länge det behövs och om det 
behövs.” 
(Patrik Widerberg, Senior Advisor, Öresundskomiteen)

”Det gick ut ett brev där man försöker samla lärosätena igen till en di-
skussion. Och då stod det redan de här tankarna man haft att ’vi är 
inte ute för att bygga några nya stora överbyggnader’, att man faktiskt 
lyssnat på det, och det tycker jag låter bra. För ingen här kommer att 
vilja gå in i något sådant igen.” 
(Sanimir Resic, rektor, Högskolan Kristianstad)

En av de positiva saker med det nya initiativet anses av många intervjuade vara 
att det denna gång är Öresundskomiteen som håller i det hela. Öresundsuni-
versitetet var ett direkt samarbete mellan lärosätena.





Bilaga 3
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Bilaga 3: Generell intervjuguide
INTERVJUGUIDE (våren 2013) Öresundsregionens framtida utveckling – 
utmaningar och potentialer för integrationsprocessen

• Om du ser på integrationsprocessen i Öresundsregionen sedan brons till-
komst:

a)  Inom vilka områden har integrationsprocessen lyckats/fungerat riktigt bra?

b) Vilka utmaningar/barriärer har det funnits hittills? Har några av dessa förän-
drats över tiden, dvs.har vissa barriärer överkommits eller kvarstår de mö-
jligen än idag?

• Om man tittar på de visioner och förväntningar som funnits vad gäller 
integrationen och utvecklingen i Öresundsregionen: Har de varit real-
istiska/möjliga att leva upp till? Eller skiljer de sig från den faktiska ut-
vecklingen? Om ja, på vilka sätt? Hur skulle du beskriva nuläget vad gäller  
integrationen – hur långt har processen kommit?

• Finns det initiativ (t.ex. strategiska dokument, projekt, institutionella förän-
dringar) som haft en speciellt positiv inverkan på integrationen? Om ja, vilka 
initiativ och på vilket sätt?

• Om du ser på den framtida utvecklingen och integrationen av Öresundsre-
gionen:

a) I hur stor utsträckning anser du att det är önskvärt att försöka påverka inte-
grationen? Är det viktigt att utbytet är ömsidigt mellan danska och svenska si-
dan? Varför? På vilka områden och på vilka sätt anser du det finns möjlighet 
att påverka? Finns det faktorer som är svåra att påverka? Om ja, vilka?

b) Hur resonerar du kring frågor om konkurrens och komplement vad gäller 
danska och svenska sidan av Sundet? Anser du att det finns ett samband 
mellan graden av integration och regionens fortsatta utveckling/tillväxt?

c) Vilka ser du som de viktigaste utmaningarna/barriärerna på kort och på lång 
sikt? Har du några tankar om vad som behövs för att de skulle kunna över-
kommas?
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jekt, Lunds universitet, f.d. chef, Öresundsuniversitetet, intervju på plats 2013-
03-11.

Sunar, Ozan, konstnärlig ledare, Moriska Paviljongen, intervju på plats 2013-02-
21.

Tryding, Per, vice vd, Sydsvenska Industri- och handelskammaren, intervju på 
plats 2013-02-02.
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Syftet har varit att med utgångspunkt i en vetenskaplig referensram, ekono-
miska och andra utvecklingsdata samt intervjuer med ett stort antal verk-
samma i Öresundsregionen diskutera möjligheter att stärka pågående och 
framtida utbyten och samarbeten över Öresund. 

Den förbättrade tillgänglighet som Öresundsbron inneburit skapar potential-
er för utökat samarbete, men dessa möjligheter realiseras inte med automa-
tik. En ökad tillgänglighet leder också till att olikheter och tidigare outfor-
skade konª iktytor blir uppenbara på ett nytt sätt. Vår ambition har varit att 
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Vår bedömning är dels att samarbetet över Öresund varit framgångsrikt, 
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utveckla samarbetet vidare. Den enskilt viktigaste lärdomen av vår studie är 
samtidigt att det är angeläget att anpassa samarbetsformer och mål till det 
aktuella samarbetsområdet. Liksom att vara medveten om att det tar tid att 
nå mer ambitiösa samarbetsmål.
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