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arbejde i Sverige 

Hvad skal 
du gøre? 
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Hvordan bliver du dækket af en A-kasse hvis du er 
Grænsegænger, dvs. pendler mellem bolig i Danmark og 
arbejde i Sverige? 

Medlemskab af a-kasse for pendlere 
Når du pendler til et arbejde på den anden side af Øresund, skal du være dækket af en a-kasse i 
arbejdslandet. Det vil fx sige, at hvis du bor i Danmark og arbejder i Sverige, skal du være medlem 
af en svensk a-kasse for at være arbejdsløshedsforsikret. 

Din anciennitet i din a-kasse flytter med dig 
Hvis du allerede er medlem af en a-kasse i bopælslandet, er det vigtigt, at du ikke opsiger dit 
medlemskab af denne a-kasse, før du har skiftet til en a-kasse i arbejdslandet. Kommer der et 
ophold i dit medlemskab af en a-kasse, kan du nemlig miste retten til at få dagpenge. Du skal 
derfor søge medlemskab i en a-kasse i arbejdslandet allerede på din første arbejdsdag. Ydermere 
bør du ikke opsige dit medlemskab til a-kassen i dit bopælsland, før du har fået en bekræftelse på 
medlemskab i den nye a-kasse. 

Hvis du bliver arbejdsløs og bor i Danmark 
Hvis du bor i Danmark og har pendlet til et arbejde i Sverige, skal du på første ledighedsdag 
melde dig arbejdsløs på jobcentret i den kommune, du er bosat i. Derudover skal du melde dig 
ind i dansk a-kasse. 

Du skal melde dig ind i en a-kasse i bopælslandet for at kunne få udbetalt dagpenge og andre 
arbejdsløshedsydelser. Ved indmeldelse i en a-kasse i bopælslandet, skal du kunne fremvise en 
attest, der viser, hvor meget du har arbejdet i det andet land. Attesten hedder PD U1 og kan fås 
af a-kassen i Sverige. Herefter kan du søge om dagpenge i bopælslandet. I denne situation er det 
dog også vigtigt, at du ikke melder dig ud af a-kassen i arbejdslandet, før du har fået bekræftelse 
på medlemskab i den nye a-kasse i bopælslandet. 

Hvis du får nedsat arbejdstid og bliver deltidsarbejdsløs, er det a-kasse i det land du arbejder, du 
skal kontakte. 

Guide til dig, der bor i Danmark og har valgt at stoppe med at arbejde i Sverige eller er blevet 
opsagt findes på www.oresunddirekt.dk. 

Læs mere om de danske dagpengeregler på hjemmesiderne: www.star.dk, www.borger.dk. 

Hvis du arbejder både i Danmark og Sverige 
Hvis du arbejder i to lande samtidigt, kontakt din EU-sagsbehandler i din a-kasse for at høre 
nærmere.  

For mere information, kontakt venligst din a-kasse eller Øresunddirekt (+46 (0)40-17 64 00). 

Information om svenske a-kasser 
De svenske A-kasse har et fælles forbund. Læs mere på www.sverigesakassor.se  
 

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


Svenske/danske a-kasser 

Hvis du er medlem af en svensk a-kasse, kan du se i nedenstående tabel hvilken a-kasse, der 
svarer til den, du er medlem i nu. http://danskeakasser.dk/ 

Svensk a-kassa Dansk a-kassa 

Akademikernas arbetslöshetskassa AAK, CA, Magistrenes A-kasse 

Seco 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 

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, HK Akasse,  

 Business Danmarks A-kasse, DANA

 

http://danskeakasser.dk/


 

EN OVERSKRIFT KAN VÆRE HER 

Øresunddirekts Informationscenter: 
Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö 

 

Tel: +46 40-17 64 00 

www.oresunddirekt.com 

oresunddirekt@lansstyrelsen.se 

 

Informationscenter for øressundsspørgsmål 

 

For dig som vil pendle, flytte, studere, etablere virksomhed eller rekruttere fra den anden side af 
Øresund. 

Besøg vores informationskontor i Scandinavian Center på Hjälmargatan 3 i Malmø – lige ved siden 
af Malmø C. 

 

• Drop-in alle hverdage – du kan ikke booke tid! 

• Mød eksperterne fra Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan og Skatteverket 

med særlig viden om det svenske arbejdsmarked. 

• Vores aktuelle åbningstider finder du på vores hjemmeside oresunddirekt.dk 

 

Øresunddirekt er en informationstjeneste som formidler offentlig information fra 

myndigheder til borgere og erhvervsliv i Øresundsregionen. Øresunddirekt består af 

to afdelinger – et informationscenter i Malmø og en webredaktion og 

kommunikationsafdeling i København. 
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