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i KoRthet

Efter flere år med svag vækst lysner Øresundsregionens konjunkturer og får støtte 
fra resten af Europa. Stimulanserne fra lave renter, lave oliepriser og svagere kro-
ner og euro slår igennem og løfter det private forbrug. Løftet er størst for Øresunds-
regionens vigtigste eksportmarkeder: Norden, Europa og USA.

Regionens BRp øger med 2,9 procent i år
Vi forudser, at Øresundsregionens BrP voksede med 1,8 procent i 2014 og vokser 
med henholdsvis 2,9 og 2,9 procent i 2015 og 2016. Stigningen ses især for Sjælland, 
som steg med 1,8 procent, men fremover forventes at vokse med 2,9 procent i 2015 
og 3,0 procent i 2016. BrP-væksten i Skåne forudses at blive 1,8 procent i 2014, 2,8 
procent i 2015 og 2,7 procent i 2016.

Stærkere arbejdsmarked i danmark...
den forbedrede konjunktur ses allerede på arbejdsmarkedet som blev styrket 2014. Vi 
forudser en beskæftigelsesvækst på Sjælland på 1,3 procent om året 2015-2016, hvilket 
gør, at vi allerede i løbet af efteråret 2015 kan se arbejdsløshedstal mellem 4,0 og 4,5 
procent på Sjælland.

Mens det går noget langsommere i Skåne
Også i Skåne er arbejdsmarkedet ved at blive bedre. Vi forudser en beskæftigel-
sesvækst på 1,4 procent om året 2015-2016, men arbejdsløsheden falder langsom-
mere end resten af Sverige og er visse steder generende høj.

Regionens mobilklynge kraftigt reduceret
Sony Mobile har bebudet fyring af 1.000 ansatte og konsulenter i Lund. Tilbage efter 
opsigelserne står cirka 1.300 ansatte og konsulenter efter besparelsesprocessen 
er gennemført 31. marts 2016. regionens engang så stolte mobiltelefonklynge med 
Sony Mobile, ST ericsson og nokia er dermed blevet betydeligt svagere.

lave renter, olieprisfald og stærk dollar sætter fart i konjunkturen



4 Øresundsinstituttets trend report • April 2015

Flere faktorer ligger bag, hvilke også stimulerer 
Øresundsregionen. Centralbanken ECB har sænket 
indlåns renten til -0,20 procent og indledt støtteopkøb 
for 60 milliarder euro (svarende til 445 milliarder 
DKK) hver måned, som er tiltænkt at fortsætte frem 
til september 2016. Som en konsekvens, og for at 
den danske og svenske rente ikke skal styrkes overfor 
euroen, sænkede Nationalbanken renten til -0,75 
procent og Riksbanken reporenten til -0,25 procent 
og indledte opkøb af statsobligationer for 30 milliarder 

kroner. Boliglånene bliver billigere og erhvervslivet har 
den seneste tid lånt mere udenfor banksystemet i egne 
virksomhedsobligationer til lav rente. Danfoss lånte 
for eksempel 500 millioner EUR til en kuponrente på 
1,375 over syv år. Også ISS, Carlsberg, TDC og A.P. 
Møller-Mærsk har hentet penge på euroobligations-
markedet. Investorer og virksomheder omlægger lån fra 
USD til EUR i håb om at både låne til lavere renter og 
få en valutagevinst.

Olieprisen er faldet fra cirka 110 til cirka 55 dollar 
per tønde, og det medfører, selv om det er negativt 
for omstillingen mod et mere klimavenligt energifor-
brug, lavere energipriser for forbrugere og virksomhe-
der i Europa og USA.

Den tredje stimulanseffekt kommer af de tre valutaer 
EUR, DKK og SEK er faldet kraftigt i værdi mod 
den amerikanske dollar og endda mod den kinesiske 
valuta yuan, hvilket indebærer lavere lønomkost-
ninger for det europæiske erhvervsliv i forhold til 
konkurrenterne i USA og Kina og styrket konkurren-
cekraft. Det øger eksportindustriens indtjening i den 
indenlandske valuta og øger gevinsterne på kort sigt. 
For forbrugerne finder en negativ effekt sted i form af 

kOnJunkTurudVikLing:
Lave renter, olieprisfald og stærk 
dollar sætter fart på konjunkturen

Efter flere år med svag vækst lysner Øresunds-
regionens konjunkturer med støtte fra det 
øvrige Europa. Den tidligere uro for en grexit er 
overstået. Konflikten i Ukraine og den vestlige 
verdens forværrede forhold til Rusland syntes 
ikke have svækket den spirende optimisme. 
ECB hævede for nylig sine BNP-prognoser for 
euroområdets 19 lande fra 1,0 til 1,5 procent i 
2015 og fra 1,5 til 1,9 procent i 2016 og forud-
ser 2,1 procent i 2017. Indkøbschefindekset 
i eurozonen, en god indikator for konjunktu-
rudviklingen, steg fra 53,3 til 54,1 i marts, det 
højeste niveau siden maj 2011.
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stigende importpriser, hvilket kan give udslag i noget 
højere inflation. Det er netop hvad de europæiske 
centralbanker håber på. Inflationstakten har i længere 
tid ligget under målet på 2 procent, og centralban-
kerne er desperate for at få priserne op på trods af, at 
det er ganske udmærket for reallønsudviklingen, at 
priserne knapt stiger, og at målet for pengepolitik-
ken ifølge Riksbankloven er at ”opretholde en fast 
pengeværdi”. Den tidligere uro for husholdningernes 
gældsbjerg og risiciene med oppustede priser for boli-
ger, aktier og obligationer nedtones. Kombinationen 
af olieprisfaldet, rentestimulanserne og valutakursfald 
indebærer sammenlagt en meget kraftig indsprøjt-
ning for øget vækst i Europa, og væksten kan meget 
vel overraske til den høje side 2015-2016.

POSiTiV udVikLing i SVerige Og 
dAnMArk
Det private forbrug har i længere tid udviklet sig 
positivt i Sverige, men nu begynder også Danmarks 
forbrugere at se lysere på fremtiden. Husholdninger-
nes forventninger ifølge den såkaldte forbrugertillids-
indikator var med værdien 13,9 i marts højere end 
nogensinde siden januar 2006, det vil sige er tilbage 
på højkonjunkturniveauer og har registreret en meget 
stejl fremgang det seneste år. Rentenedgangen og 
olieprisfaldet indebærer et par tusinde sparede kroner 
for boligejere, hvilket øger rådighedsbeløbet til 
forbrug. Dertil bidrager et stærkt arbejdsmarked til, 
at flere kommer i beskæftigelse og den lave inflation 
til øgede reallønninger. Optimismen synes også i et 
mere ophedet boligmarked, som nu også breder sig 
udenfor København, og det ser sammenlagt ud til, at 
den forsigtige afventen, der har præget husholdning-
erne i op mod syv år, er ovre.

Også i Sverige udvikles det private forbrug kraftigt 
på trods af, at opsparingen er på historisk høje 
niveauer. Øget beskæftigelse, stigende reallønninger, 
skattesænkninger og lavere renter har stimuleret 
forbruget. Detailhandelssalget steg med 4,8 procent 
i februar sammenlignet med februar 2014, hvor 
salget af større forbrugsgoder steg med 7,5 procent 
og dagligvarehandlen med 1,7 procent. Det er store 
stigninger som har varet ved et stykke tid og som 
i kombination med et ophedet boligmarked, øget 
boligbyggeri og et stærkere arbejdsmarked tydeligt 
viser, at den indenlandske svenske økonomi styrkes.

For det eksportafhængige erhvervsliv mærkes også 
positive signaler omend i mere blandet omfang. 

OECD forudser, at verdensøkonomien vokser med 
4,0 procent 2015 og 4,3 procent i 2016, op fra 3,7 
procent 2014, det vil sige stiger med henholdsvis 
0,3 og 0,3 procentpoint 2015 og 2016 sammenlig-
net med året før. I euroområdet stiger BNP-væksten 
med henholdsvis 0,5 og 0,6 procentpoint 2015 og 
2016, blandt andet efter en fremgang i detailhand-
len, som har fundet sted siden forrige sommer. Det 
er klart mere end verdensøkonomien, hvilket også 
gælder USA, der forventes at øge væksttempoet 
med 0,7 procentpoint fra 2,4 procent i 2014 til 3,1 
procent i 2015 og vokse med 3,0 procent 2016. Det 
er Øresundsregionens vigtigste markeder, som får 
fart: Norden, USA og Europa.

Det går derimod trægere i Rusland og Sydamerika, 
men også Kinas BNP-vækst mister fart fra et højere 
niveau og ejendomspriserne falder. I kombination 
med svage svenske og danske kroner peger det mod 
en god eksportvækst de kommende år på cirka 5 
procent per år. Blandt de konjunkturbarometre, som 
udfærdiges, viser indkøbschefernes indeks i Danmark 
og Sverige tal vel over 50 og markerer ekspansion. 
Det svenske Konjunkturinstituttets tillidsindikator 
for fremstillingsindustrien er nærmest neutral, mens 
Danmarks Statistiks konjunkturindikator for indu-
strien er faldet det seneste halvår på en måde, som er 
svært at forklare ud fra det øvrige konjunkturbillede. 
Danmarks Statistik skriver, at lagrene er for store og 
at ordreindgangen meget svag.

Vi forudser, at Øresundsregionens BRP voksede med 
1,8 procent i 2014 og vokser med henholdsvis 2,9 og 
2,9 procent i 2015 og 2016. Stigningen ses især for 
Sjælland, som voksede med 1,8 procent, mens som 
fremover forventes at vokse med 2,9 procent i 2015 
og 3,0 procent i 2016. BRP-væksten i Skåne forventes 
at blive 1,8 procent i 2014, 2,8 procent i 2015 og 2,7 
procent i 2016. Det ser overordnet lysere ud, men 
på minussiden ses, at de offentlige finanser er blevet 
forværret i årene med lavkonjunktur. Finanspolitik-
ken har været ekspansiv siden 2008 og underskuddet 
på Sveriges offentlige finanser er nu det største siden 
midten af 1990’erne, minus 74 milliarder kronor iføl-
ge EU’s regler for konvergenskriterierne. I forhold til 
BNP var den finansielle opsparing minus 1,9 procent 
og det strukturelle underskud forventes bestå frem til 
2019, hvis intet gøres. I Danmark betød engangsind-
betalinger af skat af pensionsmidler, at et overskud blev 
opnået 2014, men effekten klinger af og regeringen 
regner i sit konvergensprogram med et underskud på 
1,7 procent i 2015 og 2,6 procent i 2016 svarende til 
53 milliarder DKK.
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Kilde: Konjunkturinstituttet

HuSHOLdningerneS TiLLidS-
indikATOr SVerige

Kilde: Danmarks Statistik

HuSHOLdningerneS fOrVenT-
ninger dAnMArk
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Kilde: Konjunkturinstituttet

TiLLidSindikATOr freMSTiL-
LingSinduSTri SVerige
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Kilde: Danmarks Statistik. 
Fodnote: Konjunkturindikatoren for industrien er faldet det seneste 
halvår på en måde, som opfører sig sværtforklarligt ud fra det øvrige 
konjunkturbillede og går imod udviklingen i indkøbschefindekset.

kOnJunkTurindikATOr induSTri-
en dAnMArk kommende tre måneder, sæsonkorrigeret
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BeSkæfTigeLSen Øger Og Ar-
BeJdSLØSHeden fALder
På begge sider af Øresund styrkes arbejdsmarke-
det 2015-2016. Det lysere arbejdsmarked mærkes 
allerede, også hos den vigtigste handelspartner Tysk-
land, hvor antal nye job er det største i 11 år og den 
sæsonjusterede arbejdsløshed faldt til 6,5 procent i 
februar, den laveste i mere end 20 år.

I Sverige er ansættelsesplaner og antal nyopslåede 
ledige stillinger på et højt niveau, og vi forventer, at 
beskæftigelsen stiger med 1,4 procent i år og med 1,3 
procent 2016. Den kraftige befolkningsstigning gør 
samtidig, at arbejdskraften øger og arbejdsløsheden 
falder omend langsomt fra 8,1 procent i februar ned 
mod cirka 7,5 procent i slutningen af 2016, klart 
over Danmark og Tyskland trods en bedre konjunk-
tur 2008-2014. Nedgangen er alene koncentreret til 
indenrigsfødte, mens den stiger blandt udenlandsk 
fødte, hvor flere som ankommer til Sverige registrerer 
sig som ledige på landets arbejdsformidlinger. Ifølge 
Mats Wadman, analysechef på Arbejdsformidlingen, 
er polariseringen mellem indenrigs- og udenrigsfødte 
blandt de ledige bekymrende.

Skåne fortsætter med at underpræstere i forhold 
til resten af Sverige. I slutningen af februar 2015 
var 62.600 åbent arbejdsløse og arbejdssøgende 
med aktiveringsstøtte registreret som arbejdsløse, 
svarende til 10,3 procent af arbejdsstyrken. Kun 
Gävleborg, Blekinge og Södermanland af Sveri-
ges 21 län havde højere arbejdsløshed end Skåne. 
Uppsala og Stockholms Län havde den mindste 
med henholdsvis 5,6 og 6,4 procent. Det seneste år 
er antallet arbejdsløse faldet med 0,2 procentpoint 
i Skåne og 0,4 procentpoint på landsplan. Skåne 
er et af de områder, hvor arbejdsløsheden falder 
langsomst, hvilket blandt andet skyldes en svag in-
tegration blandt ikke-europæisk fødte, ofte med lavt 
uddannelsesniveau. Malmös arbejdsløshed på 14,9 
procent stikker ud som en af de højeste i landet og 
kan sammenlignes med 6,5 procent i Stockholm og 
8,6 procent i Göteborg. For 2015 og 2016 forudser 
vi en beskæftigelsesfremgang på 1,4 procent årligt 
i Skåne, hvilket skal ses i lyset af en højere befolk-
ningstilvækst end i resten af Sverige.

Beskæftigelsen i Danmark er siden midten af 2013 ste-
get med mere end 30.000 personer. Mellem tredje og 
fjerde kvartal 2014 steg beskæftigelsen i Danmark med 
5.574 personer. Den private beskæftigelse steg med 
6.377 personer, mens den faldt med 876 personer i of-

fentlig forvaltning og service ifølge Danmarks Statistik. 
Mest steg beskæftigelsen i private tjenesteydelser som 
rekrutteringsvirksomheder, rådgivning og rengøring, 
med i alt 2.630 job. Industri og byggebranchen øgede 
med henholdsvis 1.400 og 1.350 ansatte. Fagforbun-
det Dansk Metal oplever den laveste arbejdsløshed i 
seks år, under fire procent, hvilket kan sammenlignes 
med 11 procent i 2010.

Nye regionale arbejdsmarkedsråd er dannet. Ar-
bejdsmarkedsrådet for Hovedstaden med Leif Elken 
(Dansk Arbejdsgiverforening) som formand kan 
glæde sig over et fortsat stærkere arbejdsmarked, 
hvor arbejdsløsheden i løbet af efteråret faldt med 
0,5-0,6 procentpoint på årsbasis til 5,1 procent 
i Region Hovedstaden. Region Sjælland fik en 
lignende nedgang, men til 5,4 procent. Vi forudser 
en beskæftigelsesvækst på Sjælland med 1,3 procent 
om året 2015-2016, hvilket gør, at vi allerede i løbet 
af efteråret 2015 kan se arbejdsløshedstal mellem 
4,0 og 4,5 procent på Sjælland og noget højere i 
december, hvor andelen normalt stiger.

ArBeJdSfOrMidLingen AfSLuT-
Ter COACHing-PrOJekT
Efter en markant stigning i antallet af klager fra 
arbejdssøgende og indikationer på forskellige 
former for useriøse og kriminelle aktiviteter såsom 
bedrageri, bestikkelse, trusler, afpresning og salg af 
folkeregisteradresser afsluttede den svenske arbejds-
formidling, Arbetsförmedlingen, i februar projektet 
med etableringscoacher for nyankomne indvand-
rere. Generaldirektør Mikael Sjöberg forklarede, at 
Arbetsförmedlingen ikke længere kunne garantere 
kvaliteten på coachprojektet og føler en stærk uro, 
når det gælder sikkerheden for såvel arbejdssøgende 
som arbejdsformidlere. Projektetet blev introduceret 
i december 2010 og var tænkt at fungere som en 
forbindelse mellem de nyankomne og det svenske 
samfund. I slutningen af 2014 havde Arbetsförmed-
lingen aftale med cirka 350 etableringslodser.

VOLdSOM STigning i BnP Og Be-
SkæfTigeLSe i SVerige 2014 
Sveriges BNP steg med 2,1 procent i 2014, præcis 
som Øresundsinstituttets prognose fra november 
forudsagde. Det var mere end dobbelt så meget som 
i Eurozonen, hvor BNP steg med 0,9 procent og 
mere end EU28, hvor BNP steg med 1,4 procent.
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øgning af tjenesteeksporten med 7,1 procent og af 
tjenesteimporten 6,4 procent, mens vareeksporten 
faldt med 0,3 procent og vareimporten steg med 
2,3 procent. En tilsvarende udvikling mod en 
mere tjenestebaseret økonomi ses også i Sverige, 
men ikke nær så markant.

LASTBiLTrAfikken Øger OVer 
dAnMArkS BrOer
Lastbiltrafikken er en af mange konjunkturindikato-
rer og i 2014 passerede i gennemsnit 5139 lastbiler 
hvert døgn Danmarks grænser, hvilket er det højeste 
niveau siden ITD (brancheorganisationen for dansk 
vejgodstransport) begyndte at måle for 11 år siden. 
Det er også over det tidligere niveau på 5007 last-
biler i døgnet i 2007, før finanskrisen. Ved grænsen 
i Sønderjylland passerede 3250 lastbiler i døgnet 
og over Øresundsbroen 1155. For Øresundsbroen 
indebar det en stigning med 4,8 procent.

Den totale vejtrafik på Øresundsbroen steg med 3,4 
procent til i gennemsnit 18.964 køretøjer i døgnet 
i 2014. Antallet erhvervsrejsende steg med 7,9 pro-
cent til i gennemsnit 2758 bilrejser i døgnet, mens 
fritidstrafikken med bropas steg med 7,6 procent 
til 5382 bilrejser i døgnet. Arbejdspendlingen faldt 
derimod med en procent til 5818 bilrejser i døgnet, 
men ifølge Øresundsbro Konsortiet vendte pend-
lingen fra minus til plus i fjerde kvartal 2014.

Beskæftigelsen steg med 1,4 procent, hvilket var 
to tiendedele over vor prognose. Det som især trak 
væksten op var en stigning med 6,5 procent i de 
faste bruttoinvesteringer, hvor erhvervslivets inves-
teringer steg med hele 7,7 procent og de offentlige 
investeringer steg med 1,7 procent. Erhvervslivets 
produktion steg med 2,3 procent, og arbejdspro-
duktiviteten i erhvervslivet med 1,0 procent.

Husholdningernes forbrug steg med 2,4 procent 
og fortsatte således sin gunstige udvikling, meget 
takket være den kraftige stigning i de disponible 
indkomster med 2,7 procent renset for inflation. 
Den lave inflation forekommer på ingen måde 
skadelig, men har derimod medført en meget god 
reallønsudvikling. Det offentlige forbrug steg med 
1,9 procent, noget mere hos landstingene end hos 
staten og primærkommunerne. Sammenlagt var der 
god fart i den indenlandske økonomi. BNP kunne 
være vokset med yderligere 1,1 procent, hvis det 
ikke havde været fordi nettoeksporten trak væksten 
ned. Importen steg med 6,5 procent og eksporten 
med 3,3 procent.

Væksten fra tredje til fjerde kvartal blev 1,1 procent, 
og i det fjerde kvartal voksede BNP med 2,7 pro-
cent sammenlignet med fjerde kvartal 2013. Det 
tyder på en accelereret vækst i slutningen af året 
hvilket peger mod et stærkere 2015.

dAnMArkS BnP Og BeSkæfTi-
geLSe STeg SOM eu’S 2014
Danmarks BNP steg med 1,1 procent i 2014, 
hvilket var en tiendedel lavere end Øresundsinsti-
tuttets prognose fra november og umiddelbart over 
eurozonens vækst på 0,9 procent. Fremgangen var 
svag og kommer efter to år med negativ BNP-vækst. 
BNP-væksten var markant lavere end i nogle af de 
vigtigste nabolande, Sveriges 2,1 procent og Tysk-
lands 1,6 procent.

Beskæftigelsen i Danmark steg med 0,7 procent, 
hvilket var en tiendedel under vor prognose. Ligesom 
i Sverige var det de faste bruttoinvesteringer, som steg 
mest, med 3,7 procent. Særligt boliger trak op med 
en vækst på 6,5 procent. Det offentlige forbrug steg 
med 1,4 procent, mens det private forbrug kun steg 
med 0,6 procent. Husholdningernes forsigtighed var 
den største forskel sammenlignet med Sverige.

Eksporten steg med 2,6 procent, og importen med 
3,8 procent. Bemærkelsesværdig er den kraftige 
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Indholdet i denne rapport er baseret på oplysninger fra 
kilder som Øresundsinstituttet vurderer at være pålidelige 
og udtrykker instituttets holdning på dagen for dokumen-
tets tilblivelse. Den skal ses som baggrundsinformation og 
anser ikke være grundlag for investeringsbeslutninger.

Konjunkturprognosen baseres på en række forskellige 
kilder og statistik, såvel i Sverige, Danmark og Tysk-
land samt global information om verdensøkonomiens 
udvikling og forskellige finansielle indikatorer. For Sverige 
og Danmark udgør Statistiska Centralbyrån (SCB) og 
Danmarks Statistik hovedkilder, mens øvrig makro- og 
mikroinformation udgør vigtige kilder. For beregninger 

af landenes og regionernes økonomiske vækst er blandt 
andet tendensudviklingen i bruttoregionalproduktet, BRP 
og bruttonationalproduktet, BNP, beskæftigelsen, produk-
tivitet og lønsum samt kapacitetsindikatorer, arbejds-
kraftundersøgelsen AKU, større investeringsbeslutninger, 
boligpriser og forskellige mikrodata vejet sammen.

De regionale vurderinger baseres på en prognose over 
landene og den globale økonomiske udvikling, hvor en 
”top-down”-metodik og historiske mønstre for beskæf-
tigelsen, lønsum og produktivitet danner grundlag for 
vurderingerne af væksten i bruttoregionalproduktet og 
beskæftigelsen.

BeSkæfTigede (1.000 PerSOner) 

2013 2013P 2014P P2015 P2016

danmark 2 749 0 +0,7 +1,1 +1,2

Sverige 4 673 +1,0 +1,4 +1,4 +1,3

Tyskland 41 586 +0,6 +0,6 +1,0 +1,2

Øresundsregionen 1 868 +0,7 +1,0 +1,3 +1,3

Heraf Sjælland 1 289 +0,3 +1,1 +1,3 +1,3

Heraf Skåne 579 +1,3 +0,8 +1,4 +1,4

Jylland og fyn 1 454 -0,2 +0,4 +1,3 +1,1

Stockholms Län 1 208 +1,8 +1,7 +1,8 +1,7

Västra götalands Län 
(göteborg)

792 +0,9 +1,2 +1,7 +1,7

Hamborg by 1 167 300 +1,0

Berlin by 1 754 100 +1,9

BeSkæfTigeLSe (ÅrLig VækST, %)

Kilde: Danmarks Statistik, SCB, 
Statistische Ämter des Bundes 
und der Länder. P=Prognose for 
de svenske og danske regioner 
2014-16 og for nationerne 2015-
2016. De danske tal er inklusive 
orlov. I Danmark sker en del af 
BNP udenfor Sjælland, Jylland og 
Fyn. DKK/SEK=1,20 er anvendt i 
beregningerne af BRP.

BruTTOregiOnPrOdukT (ÅrLig reALVækST, %)

P=Prognose for de svenske 
regioner 2013-2016, de danske 
regioner 2014-16 og for nationerne 
2015-2016.

BrP 2013 
(mia.)

2013P 2014P 2015P 2016P

danmark 1 886 dkk -0,5 +1,1 +2,3 +2,7

Sverige 3 775 Sek +1,3 +2,1 +3,0 +2,5

Tyskland 2 809 eur +0,1 +1,6 +2,1 +2,4

Øresundsregionen 1 272 dkk +0,6 +1,8 +2,9 +2,9

Heraf Sjælland 920 dkk +0,5 +1,8 +2,9 +3,0

Heraf Skåne 422 Sek +1,0 +1,8 +2,8 +2,7

Jylland og fyn 919 dkk -0,2 +0,8 +2,0 +2,4

Stockholms Län 1 205 Sek +2,4 +3,5 +4,3 +3,5

Hamborg by 97,7 eur +0,8

Berlin by 109,2 eur +1,2

infoRMAtion oM RAppoRten og MetodeBeSKRivelSe:

2,9
procent forventer vi at 
BrP vil øge i Øresunds-
regionen under 2015. 

1,3
procent forventer vi at 
beskæftigelsen vil øge 
i Øresunds regionen 
under 2015.
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Sony Mobile trækker igen ned i lund 
Sony Mobile varsler afskedigelse af 1000 ansatte og 
konsulenter i Lund og flytter magt og hovedkontor-
funktion til Tokyo. Tilbage bliver cirka 1300 ansatte 
og konsulenter efter at sparerunden er gennemført 
31. marts 2016. Det kan sammenlignes med de 
godt 3500 ansatte som virksomheden beskæftigede 
omkring 2008-2009. Japanere er blevet placeret på 
alle de vigtigste stillinger. Usikkerheden om enhe-
den overhovedet findes om nogle år eller om det 
forvandles til et nordisk og europæiske kundecenter 
vil sandsynligvis føre til en kompetenceflugt i Lund. 
Regionens en gang så stolte mobiltelefonklynge 
med Sony Mobile, ST Ericsson og Nokia er dermed 
nærmest udraderet. 

Malmö får stort underskud 
Malmö Stads resultat for 2014 blev et minus på 149 
millioner kronor og efter justeringer 193 millio-
ner kronor. Det kan sammenlignes med plus 154 
millioner kronor 2013. I Malmö Stad er udgifterne 
øget indenfor pleje og omsorg, økonomisk bistand, 
hjemløshed og hjælp til handicappede. Skadeom-
kostningerne for oversvømmelserne 31. august 
bidrog med 88 millioner kronor. Ifølge kommu-
neloven skal et negativt resultat rettes op gennem en 
tydelig handlingsplan de følgende tre år. 

Apple bygger datacenter i viborg
Den amerikanske IT-gigant Apple bygger et da-
tacenter i Viborg for over seks milliarder danske 
kroner, som skal stå færdigt 2017. Opførelsen og 
driften af datacenteret, der skal håndtere online-
tjenester som iTunes og App Store for europæiske 

kunders regning forventes give 300 job. Apple 
har tidligere erhvervet Malmövirksomhederne 
Polar Rose og Algotrim.

Bilia og Mekonomen forlader danmark 
efter tab
Bilias bestyrelse har besluttet at virksomheden i 
Danmark med 222 ansatte skal sælges eller nedlægges. 
Virksomheden har i længere tid udvist tab og konkur-
rencen fra andre aktører i Københavnsområdet, som 
sælger samme varemærker, er øget. Omkostningerne 
for at sælge eller lukke virksomheden beregnes til cirka 
150 millioner kroner efter skat. Også Mekonomen 
forlader Danmark efter et tab på cirka 90 millioner 
kronor de seneste 12 måneder og tab de seneste tre år. 
Samtlige 28 butikker, det danske regionslager og det 
danske regionskontor lukker. Omkostningerne for at 
lukke virksomheden, 280 millioner kronor, belastede 
fjerde kvartal 2014.

nykredit forlader Sverige
Finanskoncernen Nykredit lukker sin virksomhed 
i Sverige med syv ansatte. Virksomheden har siden 
2011 været aktiv i Stockholm med handel med svens-
ke boligobligationer, men har ikke opnået tilstræk-
kelig lønsomhed. Lave renter og stigende regelbyrde 
ligger bag beslutningen om at forlade Sverige.

Malmövirksomheden telavox går ind i 
danmark
Telavox i Malmö, specialiseret på cloudbaserede 
IP-telefonitjenester rettet mod virksomheder, har 
etableret sig i Danmark. Fra og med januar har sel-
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skabet seks ansatte sælgere i marken på denne side 
af Øresund, og planen er at være tyve styk ved årets 
udgang. ”Det er for kundernes skyld, at vi etablerer 
os i Danmark. Mange virksomheder i Sverige har 
sine moder- eller datterselskaber i Danmark, og 
vi søger derfor fælles kommunikationsløsninger,” 
siger administrerende direktør Viktor Karlsson til 
Rapidus. Selskabet har på nuværende tidspunkt 110 
ansatte og regner med at vokse til cirka 200 medar-
bejdere i løbet af 2015.

Solix group i Malmö køber dansk
Investeringsselskabet Solix Group med sæde i Malmö 
står i spidsen for en gruppe investorer som køber 
fibercementvirksomheden Cembrit Holding A/S af 
FLSmidth for 1,1 milliarder danske kroner. Bag Solix 
står finansmanden Johan Cervin og Denis Viet-Ja-
cobsen med en baggrund fra det svenske kapitalfond 
Altor. Cembrit omsatte for cirka 1,5 milliarder kro-
ner i 2014 med en overskudsmargin på 3-5 procent.

danske eg køber igen i Sverige efter tacitus
Efter at have købt Malmöselskabet Tacitus sommeren 
2014 foretager den danske milliardkoncern EG et nyt 
opkøb i Sverige med købet af IT-konsulentvirksom-
heden Medius Dynamics med 40 ansatte. EG Sverige, 
med hovedkontor i Malmö, får cirka 190 ansatte og en 
omsætning på omkring 300 millioner svenske kronor 
efter overtagelsen. EG-koncernen har samlet 25 konto-
rer, omkring 1500 medarbejdere og omsatte for 1,6 
milliarder danske kroner i 2013.

Mannaz i København overtager planB i Malmö 
Organisationskonsulentvirksomheden Mannaz, med 
75 heltidsansatte og over 400 konsulenter på sine 
kontorer i København, London og Hong Kong, 
overtager ledelseskonsulenterne i PlanB i Malmö 
med syv ansatte og 20+ konsulenter. Mannaz omsatte 
for 130 millioner danske kroner i 2013 og PlanB for 
12,8 millioner svenske kronor. Mannaz og Plan B har 
samarbejdet ved flere lejligheder, blandt andet om en 
opgave for vindmøllekoncernen Vestas.

danskere i spidsen for svenske storbanker
Danske Frank Vang-Jensen har siden 25. marts 
været ny administrerende direktør for den svens-
ke storbank Handelsbanken. Han indledte sin 
bankkarriere som elev i Privatbanken i hjembyen 
Viborg som 19-årig. Som 30-årig var han kon-

torchef i Handelsbanken og som 39-årig chef for 
Handelsbanken Danmark. For cirka et år siden blev 
han udset til chef for Handelsbankens kontorak-
tiviteter i Sverige. To af de fire svenske storbanker 
har dermed dansk administrerende direktør, udover 
Handelsbanken er det også Nordea, hvor Christian 
Clausen er administrerende direktør.

også ikano får dansk direktør
Jesper F. Schmidt, 61 år, blev 1. februar adminis-
trerende direktør for Ikano AB med ansvar for 
Ikeafamiliens Ikanoselskaber for bank, forsikring 
og ejendomme. Han har afsløret, at gruppen har 
ambitiøse vækstmål og kan tænke sig at opkøbe en 
konkurrent eller en portefølje af kunder. Han er 
cand.merc. fra handelshøjskolen i Aarhus og startede 
1996 i Ikano Finans og indtil for nyligt landechef for 
Ikano Bank i Danmark. Hans nye placering bliver på 
hovedkontoret i Lund.

iBM danmark reducerer med 60 ansatte
IBM Danmark har skilt sig af med 60 medarbejdere, 
hovedsalig i Brøndby. Ifølge dagbladet Børsen flytter 
IBM nogle opgaver til udlandet, hvor priserne er 
lavere samtidig som nogle stillinger forsvinder på 
grund af et nyt datacenter og øget automation.

Codan skærer 120 stillinger
Danmarks tredjestørste forsikringsselskab, Codan 
skal spare 500 millioner DKK og skærer derfor 120 
stillinger.

lRf Media nedlægger Malmökontoret
LRF Media sparer 90 stillinger væk, nedlægger Mal-
mökontoret og flytter redaktionerne for medierne 
ATL, Lantmannen, ATL Magasin og Skogsägaren 
samt annonceafdelingen fra Malmö til Stockholm. 
Derved skal virksomheden spare 30 millioner 
kroner. Redaktionerne for historiemagasiner bliver 
tilbage i Malmö i andre lokaler. 

tetra pak slanker f&u
Emballagevirksomheden Tetra Pak i Lund slanker sin 
forsknings- og udviklingsvirksomhed med 85 stillinger, 
hvoraf 70 i Lund. Virksomheden har tidligere med-
delt, at en fabrik i Lund nedlægges, og at det påvirker 
250 stillinger. Tetra Pak har cirka 3500 ansatte i Lund, 
heraf 1300 indenfor forskning og udvikling.
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