ANALYSENOTAT

Grænsekontrollen påvirker danske
virksomheder negativt
 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE

Den 1. januar 2016 indførte den svenske regering en indre grænsekontrol efter
Schengen-reglerne imellem Danmark og Sverige for at dæmme op for en strøm af
migranter fra ikke-EU lande. Kort derefter øgedes kontrollerne idet den svenske
regering besluttede at gennemføre en ny lov, som indebærer at transportørerne skal
gennemføre ID-kontrol af alle rejsende med tog, bus eller færge fra Danmark til
Sverige. Disse beslutninger har desværre påvirket erhvervslivet i Greater Copenhagen
negativt, viser en analyse gennemført af Dansk Erhverv og det Sydsvenske
Handelskammer.

Hver tiende virksomhed i
Øresundsregionen har
oplevet negative
konsekvenser på grund af

Denne konklusion er baseret på en surveyi (jf. metodebeskrivelse s. 3) blandt 194
danske virksomheder i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Samlet betragtet
oplever hver tiende virksomhed i den danske del af ”Greater Copenhagen” regionen
(Øresundsregionen), at grænsekontrollen har påvirket deres virksomhed negativt.

den indførte grænsekontrol

Figur 1

Når du ser på det alt i alt, har id- og grænsekontrollen mellem Danmark og
Sverige så haft en negativ effekt på din virksomhed?
Ja, grænsekontrollen har
påvirket min virksomhed
negativt

9%
26%

Nej, grænsekontrollen har ikke
påvirket min virksomhed
negativt

65%

Ved ikke

Kilde: Dansk Erhverv, december 2016, n=194. Virksomheder beliggende i Region Sjælland eller Hovedstaden

Det er klart at grænsekontrollen er den svenske regerings beslutning, og derfor ikke
noget vi i Danmark umiddelbart kan påvirke. Men det er vigtigt at være opmærksom på
at det har negative konsekvenser i regionen, og om man kan finde bedre og mere
effektive måder at foranstalte grænsekontrollen på, givet at den svenske regering har
truffet beslutningen om at indføre og senest forlænge den.
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Grænsekontrollen skaber barrierer for virksomhederne
Analysen er baseret på dels en tilkendegivelse af hvorvidt grænsekontrollen har haft en
række bestemte negative konsekvenser, og hvorvidt den samlet set har haft en eller
flere negative konsekvenser.
Konkret ses der nærmere på, hvorvidt grænsekontrollen har gjort danske virksomheder
mindre tilbøjelige til at investere eller på anden vis udbygge eller udvikle aktiviteter i
Sverige, har betydet at virksomheder generelt har mindre fokus på mulighederne for
salg og samarbejder i Sverige, har gjort det sværere at rekruttere samt gjort det sværere
at få nye kunder eller øge salg til eksisterende kunder i Sverige. Tabellen nedenfor
opsummerer svarfordelingen.
Som det ses er det godt hver tyvende virksomhed i Øresundsregionen, der har oplevet
alle disse negative konsekvenser.
Hver tyvende virksomhed
Tabel 1

er blevet mindre tilbøjelig

Grænsekontrollens effekt

til at investere og mindre

Ja

Nej

Ved ikke

5%

70%

25%

5%

71%

24%

6%

29%

65%

Har id- og grænsekontrollen gjort din virksomhed mindre
tilbøjelig til at investere eller udvikle/udbygge aktiviteter i

fokuseret på at øge salget
til Sverige

Sverige?
Har id- og grænsekontrollen betydet at din virksomhed generelt
har fået mindre fokus på mulighederne i Sverige i forhold til salg
og samarbejder mv.
Har id- og grænsekontrollen gjort det sværere at rekruttere
personer fra Sverige?
Har id- og grænsekontrollen medført, at det er blevet sværere at
få nye kunder eller øge salget på den anden side af Øresund?

Hver tyvende virksomhed

5%

44%

52%

Kilde: Dansk Erhverv, december 2016, n=194. Virksomheder beliggende i Region Sjælland eller Hovedstaden

oplever at det er blevet
sværere at rekruttere
svensk arbejdskraft, og
sværere at sælge til Sverige

Indførelsen af grænsekontrol mellem Danmark og Sverige har tydeligvis skabt, eller er
ved at skabe, en række konkrete såvel som mentale barrierer. Det svenske marked og
mulighederne i Skåne fremstår fjernere, når turen er længere og man skal huske passet
og derfor have planlagt det på forhånd, før man kan tage toget over Øresund.
Skåne har længe fungeret som en stadigt mere integreret del af det københavnske
opland ikke mindst i forhold til arbejdskraft, og især under højkonjunkturen frem til
2007 var det en afgørende hjælp til at håndtere arbejdskraftmangel og
flaskehalsproblemer i erhvervslivet. Det er bekymrende at der er tegn på, at det bliver
sværere at tiltrække den sydsvenske arbejdskraft.
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 OM DETTE NOTAT
”Grænsekontrollen påvirker danske virksomheder negativt” er Dansk Erhvervs analysenotat
nummer 4 i 2017. Redaktionen er afsluttet den 11. januar.

 OM DANSK ERHVERVS ANALYSENOTATER
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at
udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle
udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med
tydelig henvisning til Dansk Erhverv.

 KVALITETSSIKRING
Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte
guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring.

 KONTAKT
Henvendelser angående analysens konklusioner og integrationen i Greater Copenhagen
regionen kan ske til chefkonsulent Per Thyge Rasmussen på ptr@danskerhverv.dk eller tlf. 3374
6279.

 NOTER

i

 METODEBESKRIVELSE

Surveyen er gennemført via web i første halvdel af december blandt et tilfældigt udsnit af Dansk
Erhvervs medlemsvirksomheder i Region Sjælland og Region Hovedstaden (”Greater
Copenhagen”/Øresundsregionen). I alt er indsamlet besvarelser fra 194 virksomheder.
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