
ØRESUNDSINSTITUTTET
Bli medlem och en del av
vårt kunskapsorienterade 
dansk-svenska nätverk

analys   fakta   nyheter   nätverksmöten



MEDLEMSKAP

Øresundsinstituttet är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscenter som samlar 
aktörer från näringlisvet, den offentliga sektorn och akademin med målet att öka 
kunskapen om samhällsutvecklingen på båda sidor av Öresund. Som medlem i 
Øresundsinstituttet blir du en del av vårt dansk-svenska nätverk och får tillgång 
till nätverksmöten, fakta, analyser och nyheter om den gränsregionala utveckling-
en i Greater Copenhagen / Öresundsregionen.

Frank Jensen
overborgmester
Københavns Kommune

Københavns Kom-
mune er medlem af 
Ørsunds instituttet, 
fordi det skaber ny 

viden og fremmer dialogen 
på tværs af Øresund. 
Instituttet er en vigtig 
aktør i samspillet mellem 
offentlige og private parter i 
regionen, der styrkes yder-
ligere med Greater Copen-
hagen-samarbejdet.

Bert Nordberg
styrelseordförande
Vestas Wind Systems

Som ledande 
vindkrafts tillverkare 
är närvaron i den 
miljösatsande 

Öresunds regionen mycket 
viktig. Øresundsinstituttet 
ger oss värdefull tillgång till 
analys, fakta och nyheter 
om utvecklingen i regionen 
samtidigt som vi blir en 
del av ett dansk-svenskt 
nätverk.

Katrin Stjernfeldt 
Jammeh
kommunstyrelsens 
ordförande
Malmö stad

Anders Jarl
vd
Wihlborgs Fastigheter

Det gränsregio-
nala samarbetet 
är viktigt för 
Malmös fortsatta 

utveckling. Genom vårt 
medlemskap i Øre-
sundsinstituttet får vi 
nyttig kunskap och input 
till det fortsatta arbetet, 
samt möjlighet att möta 
andra som brinner för 
regionens utveckling.

Öresundsregionen 
är vår arena. Det 
är här våra fastig-
heter finns och det 

är här vi skapar förutsätt-
ningar för näringslivet 
att fortsätta utvecklas. 
Øresundsinstituttet bidrar 
till utvecklingen genom 
att sprida kunskap och 
information – det är viktigt 
för oss som verkar här.

Därför är vi medlemmar i Øresundsinstituttet

Bli medlem och ta del av
våra gränsregionala ana-
lyser. Endast våra med-
lemmar har möjlighet att 
beställa egna analyser.

Øresundsinstituttets 
medlemmar är en del av 
ett dansk-svenskt nätverk. 
Under 2018 arrangerar vi 
sex nätverksmöten.

Som medlem får du 
tillgång till Øresundsinsti-
tuttets faktaportal där vi 
löpande uppdaterar den 
viktigaste statistiken.

Ta del av de senaste nyhe-
terna via vår oberoende 
regionala nyhetsbyrå News 
Øresund som utkommer i 
dansk och svensk upplaga.



Att vara medlem i Øresundsinstituttet innebär att 
man blir en del av ett dansk-svenskt nätverk med 
aktörer från samhälle, näringsliv och akademi. 
Under 2018 planerar vi för sex möten inklusive 
vår uppskattade konferens Real Estate Øresund

Målet med Øresundsinstituttets dansk-svenska nätverk 
är att skapa nya kontakter såväl över Öresund som 
mellan aktörer inom samhälle, näringsliv och akademi. 
Vi möts på intressanta platser med en värd som har ny 
kunskap att tillföra, ofta med en egen analys.

I vår medlemskrets och vårt kontaktnät finns de mest 
intressanta talarna. Under de senaste åren har våra 
medlemmar mött och lyssnat på bland andra: 

Petter Stordalen (ägare Strawberry koncernen), 
Katrin Stjernfeldt jammeh (kommunstyrelsens 
ordförande Malmö stad), frank jenSen (over-
borgmester Københavns Kommune), Peter ag-
nefjäll (dåvarande koncernchef IKEA), ove Ulle-
rUP (Danmarks ambassadör i Sverige), fredrik 
jörgenSen (Sveriges ambassadör i Danmark), 
anneli hUlthén (Skånes landshövding), JenS 
kramer mikkelSen (adm. direktør By & Havn), 
Steen ChriStianSen (dåvarande ordförande Gre-
ater Copenhagen & Skåne Committee), henrik 
fritzon (dåvarande ordförande Greater Copen-
hagen & Skåne Committee), helle ahleniUS 
PalleSen (direktør Øresundsadvokater), hermann 
haraldSSon (vd Boozt Fashion), heidi avellan (po-
litisk chefredaktör Sydsvenskan), Søren fUnCh 
(nyhetschef Ritzau), mark BlaCh-ørSten (profes-
sor och medieforskare Roskilde Universitet), 
anderS niSSen (vd Pandox), Pia jönSSon rajgård 
(vd Tourism in Skåne), ClaUS lønBorg (adm. di-
rektør Copenhagen Capacity), Stefan johanSSon 
(vd Invest in Skåne), Charlotte mark (Managing 
Director, Microsoft Development Center
Copenhagen ), olof manner (chef Swedbank 
Research), laS olSen (cheføkonom Danske 
Bank), linUS erikSSon (trafikdirektör Skå-
netrafiken), Britt andreSen (chefanalytiker 
Øresundsinstituttet), anderS almgren (kommun-
styrelsens ordförande Lunds kommun), Peter 
danielSSon (kommunstyrelsens ordförande 
Helsingborgs stad), anderS jarl (vd Wihlborgs 
Fastigheter) och John WomerSley (ESS director 
general).
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ANALYSER
Øresundsinstituttet har en kärnkompetens 
inom gränsregional samhällsanalys med ett 
koncept som kombinerar statistisk analys 
med researchbaserat fältarbete med djupin-
tervjuer. Vid behov sker samverkan med 
forskare vid regionens universitet.

Øresundsinstituttet utvecklar en rad analysproduk-
ter med målet att ge våra medlemmar en god bild 
av utecklingen inom Öresundsregionen / Greater 
Copenhagen:

• Öresundsregional fastighetsanalys som 
speglar såväl aktörer som villkor vid affärer över 
Öresund. En högaktuell analys med tanke på 
den svenska uppköpvågen på Köpenhamns 
fastighetsmarknad.

• Samarbetsanalys över strukturen och personer-
na i det regionala samarbetet över Öresund där 
vi har huvudfokus på de offentliga aktörerna 
men även specialkapitel om det dansk-svenska 
näringslivet.

• Analys av dansk-svenska bolagsstyrelser 
med personer som rekryteras över Öresund. Ett 
projekt som bedrivs i samarbete med Øresunds-
advokater och Styrelseakademien Skåne.

• Kommunanalys som visar tillväxtmönster 
i de större kommunerna i regionen. Inleddes 
som ett projekt i södra Sverige i samarbete med 
Fastighetsägarna Syd och kommer under 2018 
att breddas till Själland.

Utöver de återkommande analyserna följer 
Øresundsinstituttet regionens utveckling och tar 
vid behov fram specifika analyser. Det senaste 
året har vi publicerat egna analyser om effekter 
av id- och gränskontroller samt om etableringar 
av huvud- och specialistkontor i Malmö efter 
invigningen av Öresundsbron.

Utöver de analyser Øresundsinstituttet tar fram på eget 
initativ utförs även uppdragsanalyser som en service åt 
våra medlemmar och till dem närstående organisatio-
ner. Bland uppdragsgivarna finns Nordiska Minister-
rådet, Sveriges Regering, Länsstyrelsen Skåne, Greater 
Copenhagen & Skåne Committee, Region Skåne, 
Malmö stad, Helsingborgs stad, STRING, Fastighetsä-
garna Syd och Medicon Valley Alliance.

Exempel på Øresundsinstituttets analyser:

STATE OF MEDICON VALLEY 
Danmark har växt om Sverige som läkemedels-
nation och är nu räknat per capita världens fjärde 
största exportör av life scienceprodukter. De danska 
framgångarna gör att Medicon Valley växt fram som 
den dominerande life scienceregionen i Norden 
såväl när det gäller antal anställda som när det gäller 
patentansökningar. Det visar de första två årens 
upplaga av analysen ”State of Medicon Valley” som 
utarbetats av Øresundsinstituttet på uppdrag av nät-
verksorganisationen Medicon Valley Alliance.  

SVENSKA FASTIGHETSINVESTERINGAR  
I DANMARK 
Svenska fastighetsinvesterare har blivit allt aktivare 
på den danska fastighetsmarknaden och då speciellt i 
Köpenhamn. I maj 2017 publicerade Øresundsinsti-
tuttet en analys som visade hur svenska aktörer som 
bl.a. Niam, Wihlborgs, Castellum, Balder, Heimsta-
den och Midstar tillsammans äger danska fastigheter 
för motsvarande 40 miljarder svenska kronor. Under 
sommaren har den svenska köpvågen i Danmark 
fortsatt med affärer genomförda av Wihlborgs, Bal-
der, Midstar och Heimstaden och en ny uppdaterad 
analys presenterades i december 2017.

KARTLÄGGNING AV TVÄRREGIONALA 
ARBETSMARKNADSINSATSER I GREATER 
COPENHAGEN
Syftet med denna rapport är att bidra med 
kunskap som kan användas som underlag för 
framtida insatser för ökad mobilitet och arbets-
marknadsintegration för att kunna öka tillväxten 
i hela Greater Copenhagen geografin. Rapport 
utförd av Øresundsinstituttet på uppdrag avThe 
Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Fler än 5 200 nya jobb till Malmö genom 
etableringar av huvud- och specialistkontor 
efter invigningen av Öresundsbron
Öresundsbron skapade en närhet till Köpenhamns 
internationella flygplats i Kastrup och det har bi-
dragit till att mer än 60 huvud- och specialistkon-
tor med mer än 5 200 anställda flyttat till Malmö.



Fastigheter
och kontorsetableringar

Näringslivet
i regionen och
hela Norden

ID- og grænsekontroller i Norden
Effekter af ID- og grænsekontroller i et nordisk perspektiv

Ved Stranden 18
DK-1061 København K
www.norden.org

Denna rapport beskriver effekterna av de tillfälliga gränskontroller 
och ID-kontroller som förekommer i Norden sedan drygt ett halvår 
tillbaka. Rapporten fokuserar på de effekter kontrollerna har på 
mobiliteten, resenärer och ekonomin i de nordiska gränsregionerna. 

Rapporten ger en översikt över de åtgärder som respektive land har 
vidtagit för att genomföra dessa kontroller och den innehåller också 
en närmare analys av situationen i ett antal utvalda gränsområden 
i Norden. 

Analysen visar att kontrollerna generellt fungerar relativt smidigt 
och att de inte stör trafiken med undantag för tågtrafiken över 
Öresundsbron där både tillgängligheten och restiden har försämrats 
väsentligt. Det är också i Öresundsområdet som tranportörernas 
kostnader för ID-kontrollerna är som störst.

Rapporten har utarbetats av Öresundsinstittutet på uppdrag av 
Nordiska ministerrådet.  
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Samarbeten och integration
i Öresundsregionen - 
Greater Copenhagen



Øresundsinstituttet är ett dansk-svenskt kun-
skapscentrum som genom oberoende analy-
ser, fakta, konferenser och medieverksamhet 
bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen 
i regionen. Vi tror att kunskap är en nyckel till 
ökad integration inom vår transnationella region. 
Verksamheten drivs som en ideell förening utan 
vinstintresse och med finansiering av mer än 100 
medlemmar från stat, regioner, kommuner, uni-
versitet, högskolor och det privata näringslivet. 

VERKSAMHETENS FYRA BEN

ANALYS – Håll dig uppdaterad om utvecklingen 
i Öresundsregionen med hjälp av våra oberoende 
analyser. Vi utför även uppdragsanalyser som en 
service till våra medlemmar.

FAKTA – Få snabb tillgång till kunskap genom det 
fakta- och statistikbibliotek som vi uppdaterar.

NÄTVERK – Delta på våra konferenser och 
dansk-svenska nätverks  möten där vi samlar våra 
medlemmar från samhälle, akademi och näringsliv i 
ett unikt nätverk.

MEDIA – Ta del av de senaste nyheterna om regio-
nen via vår oberoende nyhetsbyrå News Øresund.

OM ØRESUNDSINSTITUTTET:
Föreningens verksamhet

Den dansk-svenska regionala nyhetsbyrån News 
Øresund är ett resultat av ett utvecklingsprojekt 
som under 2012-2014 drevs i samarbete mellan 
Roskilde Universitet, Lunds universitet och Øre-
sundsinstituttet. 

Sedan 2015 bedrivs News Øresund som en verk-
samhet inom Øresundsinstituttet med målsätt-
ningen att bedriva en gränsregional nyhetsbyrå som 
kompletterar de nationella medierna.
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BLI MEDLEM OCH FÅ TILLGÅNG TILL 
ANALYSER, NÄTVERK OCH NYHETER

BRONSMEDLEM
Företag med färre än 20 anställda och min-
dre än 20 miljoner kronor i omsättning samt 
mindre kommuner.

11 000 kronor per år

SILVERMEDLEM
Företag med 20–99 anställda och mindre 
än 100  miljoner kronor i omsättning samt 
kommuner med upp till 80 000 invånare.

32 000 kronor per år

GULDMEDLEM
Större företag och koncerner, kommuner 
med mer än 80 000 invånare samt regioner, 
organisationer, myndigheter, universitet och 
högskolor.

63 000 kronor per år

DIAMANTMEDLEM
Frivillig medlemskategori för organisa-
tioner som vill ge ett ökat bidrag till vår 
verksamhet.

150 000 kronor per år

KONTAKTA OSS

telefon +46 (0)40-30 56 30   |   info@oresundsinstituttet.org   |   www.oresundsinstituttet.org

För att få tillgång till Øresundsinstituttets analyser, fakta och 
nyheter samt för att vara med på inbjudningslistan till våra 
dansk-svenska nätverksmöten krävs ett medlemskap

I medlemskapet ingår en rad förmåner:

• Fri tillgång till Øresundsinstituttets analyser, fakta och nyheter för samtliga anställda 
i din organisation. För en verksamhet med 15 anställda motsvarar medlemsavgiften en  
kostnad på 733 kronor per person och år. 

• Som medlemsförmån finns en möjlighet att beställa kvalificerade uppdragsanalyser till 
självkostnadspris. Øresundsinstituttet är en ideell förening som enbart utför uppdrag åt 
medlemmar och till medlemmar närstående organisationer.

• Varje medlem erhåller två fria platser på vår årliga samhällsbyggnadskonferens Real 
Estate Øresund. Ytterligare platser erhålls till rabatterat medlemspris. Vid fem deltagare 
motsvarar detta ett värde på totalt 14 000 kronor.

• Som medlem är du en del av Øresundsinstituttets dansk-svenska nätverk och erhåller 
löpande inbjudningar till våra nätverksmöten.

Medlemsavgiften styrs av hur stor din organisation är. Avgiften är indelad i fyra kategorier. 
Alla dina medarbetare kan få nytta av vår kunskapsservice. 
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Johan Wessman

vd och 

chefredaktör

Britt Andresen

chefanalytiker

Jenny Andersson

senioranalytiker

Anna Palmehag

redaktör News 

Øresund

Thea Wiborg

senioranalytiker
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AarhusKarlshamn AB
Advokatfirman LA 
Partners
Annehem Bygg & Projekt
Aspekta AB
Bengt Nevsten Fastigheter
Boozt Fashion AB 
Boplats Syd
Bosse Biz
Building Network
Business Region Skåne
Byggnads AB Tornahem
Castellum 
Catella Corporate Finance 
Malmö AB
Copenhagen Malmö Port
Croisette Real Estate 
Partner
Cronholmgruppen 
Danir AB
DNB Bank Öresund
EHRENBERG Kommu-
nikation
Einar Willumsen A/S
Emcon A/S
Enckell Advokatbyrå
Erhvervs- og Vækstmi-
nisteriet

Eslövs kommun
Estate Media
European Spallation 
Source ESS
Familjen Helsingborg
Fastighetsnytt Förlags AB
Fastighetsägarna Syd
Ferring Pharmaceuti-
cals A/S
Folksam Fastigheter
Forum Fastighetsekonomi
Gustavsson Fastigheter
Helsingborgs Hamn AB
Helsingborgs stad
Helsingør Kommune
HH Ferries
HSB Sundsfastigheter
Hässleholms kommun
Ideon Open AB
Igloo HB
IKANO Bostad AB
IKEA Services
Invest in Skåne AB
J+S Projektutveckling
JM
KLP Ejendomme A/S
KPMG Acor Tax
KPMG Sweden

Kullahusen
KunskapsPorten AB
Kävlinge kommun
Københavns Kommune
Københavns Lufthavne
Landskrona stad
Lokalebasen.dk A/S
Lunds kommun
Lunds universitets Cen-
trum för Öresundsstudier 
Lunicore Studentkon-
sult AB
Länsforsäkringar Skåne
Länsstyrelsen - Öresund-
direkt
Malmö Cityfastigheter
Malmö universitet
Malmö stad
Malmöbryggan Fastig-
hetsekonomi AB
Medeon Science Park
Medicon Valley Alliance
Medicon Village
Metroselskabet Letbanen 
Ring3
Midroc Property Develop-
ment/WTC 
Mine  etnisk mångfald i 

näringslivet
MKB Fastighets AB
NAI Svefa Transactions
Onereality
Peab AB
Petter-Anders-Gården-
Pagen AB
Pronordia AB
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Skåne
Relier Syd AB
Resultat Projektledning
Riksbyggen ekonomisk 
förening
Ritzau Bureau A/S
Rosengård Fastighe-
ter AB
Science Village Scandi-
navia AB
Serneke 
Skandia Fastigheter 
Malmö AB
Skanska Sverige AB
Skurups Sparbank
Sparbanken Skåne
Staffanstorps kommun
Sten K Johnsons Stiftelse

Stena Fastigheter Malmö 
STRING
Svedab AB
Svedala kommun
Sveriges Byggindustrier
Swedbank Kommersiella 
Fastigheter
Sweco Civil AB
Sydark Konstruera
Thomasson Group AB
Tourism in Skåne AB
Trelleborgs kommun
Udviklingsselskabet By og 
Havn I/S
Utrikesdepartementet
Veidekke Bostad AB
Vellinge kommun
Vellingebostäder AB
Vestas Wind Systems A/S
Volito Fastigheter AB
Värderingsinstitutet i 
Skåne AB
Wihlborgs Fastigheter AB
Ängelholms kommun
ÖREAL Öresund Real 
Estate Advisors
Øresundsadvokater
Øresundsbro Konsortiet

STYRELSE

Øresundsinstituttet är ett dansk-svenskt kunskaps centrum som 
samlar offentlighet och näringsliv i ett unikt nätverk över Öresund

Ordförande:
Søren Risager Hansen
Adm. direktør
KLP Ejendomme

Vice ordförande:
Pia Kinhult
Strategic advisor
European Spallation 
Source, ESS

Ledamöter: 
Helle Ahlenius Pallesen
Direktør
Øresundsadvokater 

Pehr Andersson
Näringslivsdirektör
Malmö stad

Stine Bosse
Direktør
Bosse.biz

Rikke Enderlein
Sekretariats- og kom-
munikationschef By & 
Havn I/S

Jesper Falkheimer
professor
Sektionschef FSI 
Lunds Universitet

Jeppe  
Grønholt-Pedersen
Kontorchef Center for 
Byudvikling
Københavns Kommune

Anders Jarl
Vd
Wihlborgs Fastigheter

Renée Mohlkert
Tf. Näringslivsdirektör/
Senior Rådgivare
Helsingborgs stad

Daniel Persson
Utvecklingschef/ställ-
företrädande utveck-
lingsdirektör
Region Skåne

Anette Prilow
Chefkonsulent Center 
for Regional Udvikling 
Region Hovedstaden

Susanne Rikardsson
Vd
Fastighetsägarna Syd

Bolette Wildt
General Counsel global 
R&D
Ferring Pharmaceutical

Sofie Paisley

koordinator & 

kommunikatör

Sofi Eriksson

analytiker


