
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

A-kassa efter 

arbete i Danmark 

Information om 
vad du ska göra 
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Har du blivit arbetslös och har varit gränsarbetare, d.v.s. 
pendlat mellan bostad i Sverige och arbete i Danmark? 

Om du blivit helt arbetslös 

För att få rätt arbetslöshetsersättning från svensk a-kassa ska du anmäla dig som arbetssökande 
på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.  

Det är viktigt att du också kontaktar din blivande svenska a-kassa så fort som möjligt för att 
ansöka om medlemskap. Försäkra dig om att det verkligen är just den a-kassan du skall tillhöra. 
Om du ansöker om medlemskap i fel a-kassa riskerar du få avslag på din inträdesansökan. 
Ansökan om medlemskap gör du till den a-kassa vars verksamhetsområde närmast motsvarar det 
yrke som du hade i Danmark. Din ansökan skall vara inkommen till a-kassan senast samma 
månad som du blir arbetslös. Det är viktigt att det inte blir något glapp i medlemskapet då du går 
från dansk till svensk a-kassa. Förteckning över de svenska a-kassorna finns på: 
www.sverigesakassor.se . 

För att påskynda processen kan du begära en blankett ”PD U1” från din danska a-kassa. Ansök-
ningsblankett hittar du på www.star.dk. Skriv ”PD U1” i sökrutan och välj därefter blankett EØS 4. 
Skicka din ifyllda ansökan till din danska a-kassa. När du fått dokumentet ”PD U1” skickar du den 
omgående vidare till din svenska a-kassa. När man ansöker om en PD U1 anmäler man i praktiken 
utträde ur den danska a-kassan, samma dag.  

Om du inte har varit medlem i en dansk a-kassa så kan du söka ersättning från en svensk 
arbetslöshetskassa på samma sätt som ovan. I så fall ska du begära att få blankett ”PD U1” från 
Styrelsen för Arbejdsmarked & Rekruttering. När du fått dokumentet ”PD U1” från dem skickar 
du den omgående vidare till den svenska a-kassa som du blivit medlem i. 

För dig som missat att byta a-kassa under tiden du arbetat i Danmark, och istället stått kvar som 
medlem i din svenska a-kassa, kan det trots allt finnas möjlighet att få inkomstrelaterad arbets-
löshetsersättning efter arbetet i Danmark. Prata med din svenska a-kassa för att få veta mer. 

Får du ett nytt arbete i Danmark, så går du åter med i en dansk a-kassa. Det är viktigt att det inte 
blir något glapp mellan det svenska och det danska a-kassemedlemskapet. Börjar du arbeta i 
Danmark igen ska du omedelbart gå med i en dansk a-kassa. 

Om du blivit deltidsarbetslös 

Om du blir deltidsarbetslös ska du anmäla detta till arbetsförmedlingen i arbetslandet, d.v.s. i 
Danmark. Danska arbetsförmedlingen är kommunal och heter Jobcenter. Kontakta Jobcenter i 
den kommunen som du arbetar i för att anmäla dig som arbetssökande på deltid. Om du är 
medlem i en dansk a-kassa, så fortsätter du även med det och får kompletterande ersättning från 
din danska a-kassa. 

För mer information, vänligen kontakta din a-kassa eller Øresunddirekt (040-17 64 00). 

http://www.sverigesakassor.se/
http://www.star.dk/


Vilken a-kassa motsvarar vilken i Sverige respektive Danmark 

Danska a-kassornas branschorganisation, Danske A-kasser tilhandahåller en sammanställning 
över hur de svenska och danska a-kassorna motsvarar varandra. På deras hemsida hittar du mer 
information, http://danskeakasser.dk/ 

Svensk a-kassa Dansk a-kassa 

Akademikernas arbetslöshetskassa AAK, CA, Magistrenes A-kasse 

Seko Min A-kasse, Faglig Fælles Akasse,  
Metal A-kasse, El-fagets A-kasse 

Arbetslöshetskassan Alfa Alle a-kasser, Krifa och ASE (Ej med i Danske A-kasser) 

Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Byggefagenes A-kasse 

Elektrikernas arbetslöshetskassa El-fagets A-kasse 

Fastighetsanställdas arbetslöshetskassa Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse 

Finans- Försäkringsbranschens a-kassa FTF-A 

GS arbetslöshetskassa HK A-kasse, Faglig Fælles Akasse 

Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa Faglig Fælles Akasse 

Handelsanställdas arbetslöshetskassa HK A-kasse, Business Danmark A-kasse, FTF-A 

Hotell- och Restauranganställdas a-kassa Faglig Fælles Akasse 

IF Metalls arbetslöshetskassa Metarbejdernes A-kasse 

Journalisternas arbetslöshetskassa A-kassen, for Journalistik, Kom., Sprog 

Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa FOA, HK A-kasse 

Ledarnas arbetslöshetskassa Ledernes A-kasse, CA 

Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa NNFs A-kasse 

Lärarnas arbetslöshetskassa Lærernes a-kasse 

Pappersindustriarbetarnas a-kassa Faglig Fælles Akasse 

Skogs- och Lantbrukstjänstemännens a-kassa Faglig Fælles Akasse, Teknikernes A-kasse 

Visions Arbetslöshetskassa FOA, HK A-kasse, BUPL-A 

Småföretagarnas arbetslöshetskassa HK A-kasse, DANA 

STs arbetslöshetskassa FOA, HK A-kasse, BUPL-A, SL-A 

Svensk Handels och Arbetsgivarnas a-kassa HK Akasse, DANA, Business Danmarks A-kasse, 
Ledernes a-kassa 

Sveriges arbetares arbetslöshetskassa Alle a-kasser for lønmodtagere 

Sveriges Entreprenörers a-kassa DANA 

Säljarnas arbetslöshetskassa Business Danmarks A-kasse 

Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Faglig Fælles Akasse 

Unionens arbetslöshetskassa  FTF-A, Teknikernes A-kasse, Funktionærernes og 
Servicefagenes A-kasse, DSA 
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EN OVERSKRIFT KAN VÆRE HER 

 

Informationscenter för öresundsfrågor 

 

För dig som vill pendla, flytta, börja studera, etablera företag eller rekrytera på andra 
sidan Öresund. 

Vi finns i Scandinavian Center på Hjälmargatan 3 i Malmö. 

 

• Drop-in alla vardagar – hos oss finns ingen tidsbokning! 

• Träffa personal från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket 

med speciell kompetens om att jobba i Danmark. 

• Gratis informationsmöten på onsdagar om att jobba i Danmark eller danska 

lärlingsutbildningar. Aktuella datum hittar du på webben. 

• Våra aktuella öppettider hittar du på webben oresunddirekt.se 

 

Øresunddirekt är en informationstjänst som förmedlar offentlig information från 

myndigheter till medborgare och näringsliv i Öresundsregionen. Øresunddirekt 

består av två avdelningar – ett informationscenter i Malmö och en webbredaktion 

och kommunikationsavdelning i Köpenhamn. 

 

2019-06-19 med reservation för ändringar. 

 

Øresunddirekts Informationscenter: 
Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö 

 

Tel: +46 40-17 64 00 

www.oresunddirekt.com 

oresunddirekt@lansstyrelsen.se 

 

http://www.oresunddirekt.com/

