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 Arbejde som kulturarbejder

 i Øresundsregionen

Øresunddirekt 
viser vejen til 
det svenske 

arbejdsmarked
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København

En række teatre og skuespillerhuse i 
regionen skaber arbejdspladser for kul-
turarbejdere. Heriblandt Det Kongelige 
Teater i København, samt forskellige 
byteatre i Malmø, Helsingborg, Kristi-
anstad og Lund.

Der er rig mulighed for at tage en kust-
nerisk uddannelse i regionen. Udan-
nelser tæller bl.a. Den Danske Scene-
kunstskole og Musikkonservatoriet i 
København, samt Musikhögskolan og 
Teaterhögskolan i Malmø. 

Lund

Helsingborg Kristianstad

Det Kongelige Teater

DR’s Koncerthus, Operaen

Den Danske scenekunstskole, 
Musikkonservatoriet

Teatre Koncerthuse Uddannelser

Helsingborgs Stadsteater

Helsingborg Konserthus

Lunds Stadsteater

Lunds Universitet

Kristianstad 
Teater

Kristianstad 
Konserthus

Regionen indeholder et væld af kon-
cert- og musikhuse på begge sider af 
sundet, bl.a. DR’s Koncerthus og Den 
Kongelige Opera i København, samt 
bl.a. Malmö Opera og koncerthuse i 
Helsingborg, Malmø og Kristianstad.

Helsingør
Helsingør Teater

Kulturværftet

Roskilde
Roskilde Teater

Roskilde Universitet
Malmø
Malmö Stadsteater 

Malmö Opera,  
Malmö Konserthus

Øresunddirekts
Informationscenter

Øresundsregionen              
- et hav af muligheder for kulturarbejdere

Der er rig mulighed for at tage en 
kunstnerisk uddannelse i regionen. 
Uddannelser tæller bl.a. Den Danske 
Scenekunstskole og Musikkonserva-
toriet i København, samt Musikhög-
skolan og Teaterhögskolan i Malmø. 
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Øresundsregionen er en kulturregion, som du kan regne med. To lande med et rigt kulturliv og 

et stort antal kulturinstitutioner mødes over sundet. Fælles arrangementer, et langt historisk 

kultursamarbejde mellem danske og svenske teatre, og ikke mindst alle de mennesker, der 

bevæger sig i begge retninger over sundet og nyder godt af kulturudbuddet i regionen. Som 

kulturarbejder er dette det helt rigtige sted at befinde sig i – du får tilgang til hele Øresunds- 

regionen, samt en placering tæt på resten af Europa og alle dets scener.

At arbejde som kulturarbejder i Øresundsregionen indebærer ikke kun en verden fuld af mu-

ligheder, men kan desuden være ganske udfordrende, hvis ikke man er velinformeret om gæl-

dende regler. Hvis du skiftevis arbejder i forskellige lande, er det ikke altid en selvfølge, hvor du 

skal betale skat, være socialt sikret, meldes ind i en A-kasse eller optjene din pension.

Øresunddirekt er en svensk-dansk informationstjeneste, som arbejder med at formidle myn-

dighedsinformation til personer, der arbejder, studerer, flytter eller driver virksomhed på den 

anden side af Øresund. I denne brochure har vi samlet et par af de vigtigste informationer for 

kulturarbejdere, som ofte bevæger sig mellem opgaver i flere forskellige lande. 

Vi håber, at brochuren kan give dig et indledende indblik i, hvad der er vigtigt at tage hensyn til. 

For at få mere dybdegående information og vejledning, er du velkommen til at kontakte vores 

informationscenter i Malmø, så hjælper vi dig yderligere. 

Personlig vejledning hos Øresunddirekt

> Besøg vores informationscenter i Malmø

> Kontakt os på telefon: +46 40 17 64 00 eller e-mail: oresunddirekt@lansstyrelsen.dk

> Du finder mere information på oresunddirekt.dk

Velkommen til en region 
fuld af muligheder!

Informationen i denne brochure tager udgangspunkt i forhold og vilkår, der er gældende for 2020. Informationen er ikke juridisk bindende. 
Øresunddirekt kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller ufuldstændig information. 
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Sverige er tæt på. Med toget tager det lidt over en halv time fra Køben-
havn H til Malmø C - det svarer til at tage toget til Køge eller Hillerød fra 
København H. 

Hvis du bliver boende i Danmark, mens du arbejder i Sverige, har du inden 
for visse fagområder mulighed for at blive SINK-beskattet. Det betyder, at 
du kun betaler 25 procent i skat.

Du lærer en ny arbejdskultur at kende og får et nyt netværk. Det kan styrke 
dit CV fremadrettet, at du har fået erfaring fra det svenske arbejdsmarked.

Du bliver bedre til svensk og får styrket dine sproglige kompetencer. Spro-
get er i øvrigt sjældent en hindring for danskere, der arbejder i Sverige.

Det er sjovere at have et arbejde i Sverige end at være arbejdsløs i Dan-
mark. Det sker, at der i Skåne er mangel på faggrupper, som har svært ved 
at finde jobs i Danmark.

1

2

3

4

5

5 gode grunde til at arbejde i Sverige

Klara Ek, freelance operasanger. 
Du finder interviewet med Klara på side 11.”Det er et absolut 
fremragende strategisk sted 
- du er tæt på alt!

Foto: Malmö Opera
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> Søg bredt
Det er meget almindeligt, at virksomheder 
og organisationer i kultursektoren slår ledige 
stillinger op på deres hjemmesider og sociale 
medier. Derfor anbefales det at du holde øje 
med dem regelmæssigt. Du kan også sende 
en uopfordret an søgning. Hjemmesider i kul-
tursektoren, der kan være gode at besøge:
> stagepool.se - jobbank inden for kultur
> statist.se - Nordens største castingsite
> arbetsformedlingen.se/platsbanken 
- Arbejdsformidlingens jobside 

På vores informationscenter i Malmø kan du 
også møde arbejdsformidlere, der kan vejlede 
dig til det svenske arbejdsmarked.

> Søg uopfordret
Hvis du har fundet en arbejdsgiver, der virker 
interessant, kan du prøve at sende en uopford-
ret ansøgning. Det er ikke så almin deligt, at 
svenske arbejdsgivere opbevarer uop fordrede 
ansøgninger i længere tid, som danske arbejds-
givere ofte gør. Send gerne din ansøgning di-
rekte til afdelingslederen for den afdeling, der 
er tættest på dit interesseområde. 

> CV og ansøgning
Der findes adskillige gode råd til, hvordan du 
skriver en perfekt ansøgning og lander i dit 
drømmejob. Mange af disse råd er ret univer-
selle: angiv, hvorfor du vil have netop det job, 
skriv ikke for langt, medsend et udførligt CV 
mv. På arbetsformedlingenplay.se er der fle-
re webinarer med tips og råd til karrierevalg og 
udformning af CV. 

> Centrumbildningar 
Centrumbildningar fungerer som branchespe-
cifikke netværk, og de kan give tips om, hvad 
det betyder at arbejde i hvert brancheområde, 
og hvilke aktører der er vigtige at have kontakt 
med. De fleste centrumbildningar har en lokal 
filial i Malmø. Der er centre for teater, dans, 
drama, film, forfattere, musik, tegneserier med 
mere. Se mere på: centrumbildningarna.se 

> Undersøg ansættelsesvilkårene
Det danske og svenske arbejdsmarked adskil-
ler sig noget fra hinanden, men forskellene kan 
være svære at få øje på. Et eksempel er, at en 
arbejdsuge ikke må overstige 40 timer for et 
fuldtidsjob i Sverige. Undersøg også, om du er 
omfattet af en kollektiv overenskomst, som er 
mere almindelig i Sverige, og hvad der er regu-
leret i den.

> Arbejdstilladelse
Hvis du kommer fra et nordisk land, kan du frit 
rejse til Sverige for at bo eller arbejde. Hvis du 
er borger i et andet EU/EØS-land, kan du frit op-
holde dig i Sverige i seks måneder for at søge 
arbejde. Hvis du er borger i et land uden for EU/
EØS, er der en række faktorer, der afgør, om du 
kan få opholdstilladelse og arbejdstilladelse i 
Sverige. Læs mere på migrationsverket.se

Tips til dig, der søger job i 
kultursektoren i Sverige!

Flere tips finder du på vores 
hjemmeside oresunddirekt.dk

Er du nysgerrig efter at udforske jobmulighederne på den anden side af sundet? 
Danskernes rare og ligefremme facon bliver ofte værdsat på svenske arbejdspladser. 
Fremgangsmåden for at søge job i Sverige adskiller sig ikke meget fra, hvordan det er 
i Danmark. Herunder har vi samlet nogle tips til, hvad der kan være godt at tænke på. 
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Bor du i Sverige og 
arbejder i Danmark?

På oresunddirekt.dk kan 
du finde information om, 
hvad der gælder for dig.

VIGTIGT AT VIDE OM SKAT
Hvis du arbejder som kulturarbejder i Øresundsregionen, er det vigtigt, at du sætter dig ind i de 
særlige regler og udfordringer, der findes med hensyn til skat. Hvis du har spørgsmål om, hvad 
der gælder for dig, er du velkommen til at kontakte det svenske skattevæsen Skatteverket på 
Øresunddirekts Informationscenter for yderligere information. 

Du har en særskilt skattesituation, hvis du arbejder som artist eller kulturarbejder i Øresundsregionen. 
Hvis du udøver ”artistisk” aktivitet, skal du muligvis betale skat i både det land, hvor du arbejder, og det 
land, du bor i. Der bliver dog aldrig tale om dobbeltbeskatning, men du skal anmode om en modreg-
ning i din selvangivelse. Modregning betyder, lidt forenklet, at den skat, du har betalt i arbejdslandet, 
modregnes fra den skat, du betaler, der hvor du bor. Hvis skatten i bopælslandet er højere end i arbejds-
landet, bliver du beskattet i bopælslandet for differencen. Hvis du pendler fra dit bopælsland til et job i 
et andet land, er du normalt underlagt begrænset skattepligt i det land, hvor du arbejder. Det betyder, 
at det kun er din indkomst fra arbejdslandet, der skal beskattes der. Øvrige indkomster beskattes i bo-
pælslandet. 

Når du som bosiddende i Danmark tager et job eller en kortere opgave i Sverige, er det vigtigt at forstå, at 
følgende ting kan have indflydelse på din skattesituation:

> Regnes arbejdet som artistisk aktivitet? Hvis du pendler fra Danmark til et job i Sverige, hvor du op-
træder foran et publikum med musik, dans, teater osv., beskattes du i Sverige med en særlig skat, A-SINK, 
på 15 procent, som din arbejdsgiver trækker fra din løn. Både private og virksomheder kan være skat-
tepligtige i henhold til A-SINK. Fradrag er ikke tilladt, og der skal ikke indsendes nogen selvangivelse i Sve-
rige. Du skal også angive dine indkomster i den danske selvangivelse. Den svenske skat blive modregnet 
den danske skat. Hvis den danske skat er højere, skal du betale differencen til Danmark. 
Hvis du derimod arbejder med noget andet – f.eks. som scenemedarbejder, instruktør, koreograf eller un-
dervisning – beskattes du i stedet med en særlig indkomstskat for personer i udlandet (SINK), som er 25 
procent. Hvis du har SINK-skat, er fradrag ikke tilladt, og du behøver ikke at indsende en selvangivelse i 
Sverige, men du skal angive dine indkomster i den danske selvangivelse. Du kan læse mere om, hvordan 
du ansøger om SINK-skat på oresunddirekt.dk. Skatteverket – det svenske skattevæsen – kan på din an-
modning udfærdige en erklæring (extract) for betalt A-SINK- eller SINK-skat, hvis du har brug for at vise, 
hvor meget skat du har betalt i Sverige.

> Er arbejdsgiveren offentlig eller privat? Hvis du er ansat og arbejder for en offentlig arbejdsgiver i 
Sverige, betaler du normalt kun skat i Sverige. Hvis du udfører en del af arbejdet i Danmark, skal den del 
af indkomsten i stedet beskattes i Danmark, anført i din danske årsopgørelse, at du havde indkomst fra 
en offentlig arbejdsgiver i Sverige. Nogle gange er det vanskeligt at vide, om en arbejdsgiver katego-
riseres som offentlig eller ej, kontakt i så fald Skatteverket. 

Foto: Lina Arvidsson
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Hvis du har enkeltmandsvirksomhed i Danmark og udfører arbejde i Sverige

Vederlag, som din virksomhed modtager for ‘artistisk aktivitet’ beskattes med A-SINK til 15 pro-
cent. A-SINK trækkes af den svenske opdragsgiver. Du behøver normalt ikke indsende en selvangi-
velse i Sverige. Men hvis din virksomhed driver forretning på et permanent sted i Sverige i mindst 
seks måneder, skal du opgive indkomsten fra den svenske forretning i Sverige.

I den danske erklæring (årsopgørelsen) skal du indberette resultatet af hele din virksomhed. Du 
beskattes også for dine indtægter fra Sverige. Du bliver ikke dobbeltbeskattet, men skal anmode 
om at få modregnet den svenske skat i den danske beskatning. Skatteverket kan udfærdige en 
erklæring for betalt skat i Sverige, hvis du anmoder om det.

Begrænset skattepligtig er du, hvis du hverken 
bor eller tidligere har boet i det land, der udbe-
taler kompensation til dig. Det modsatte er ube-
grænset skattepligtig, og det er du normalt i det 
land, du bor i.

SINK-skat – SINK, særlig indkomstskat i Sverige for 
personer i udlandet, som du, der er begrænset 
skattepligtig i Sverige, ansøger om hos det svenske 
skattevæsen. SINK-skat på 25 procent trækkes af ar-
bejdsgiveren. 

Artist (kunstner) er den, der personligt optræ-
der foran et publikum, eller ved lyd- og billedop-

tagelse med sang, musik, dans, teater, cirkus eller 
lignende. 

A-SINK eller kunstnerskat er en særlig skat i Sverige 
for kunstnere og idrætsudøvere bosat i udlandet. 
Både private og virksomheder kan være skatte-
pligtige i henhold til A-SINK. Kunstnerskatten på 15 
procent trækkes af arbejdsgiveren. 

Offentlig arbejdsgiver – stat, region, amtsråd, kom-
mune, men af og til også en anden offentligt finan-
sieret institution. For at finde ud af, om en arbejds-
giver kategoriseres som offentlig, er det bedst at 
kontakte skattemyndigheden i arbejdslandet.  

Spørgsmål? Kontakt det svenske skattevæsen Skatteverket i Øresunddirekt for at få personlig vej-
ledning om, hvad der gælder netop i din situation. Du kan finde kontaktoplysninger på side 15.

Foto: Lina Arvidsson
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Pensionssystemet i Sverige minder meget om 
det danske:
> Den offentlig del kaldes for ”allmän pension”.
> Arbejdsmarkedspension, som du optjener via 
dit arbejde, kaldes for ”tjänstepension”.
> Privat pensionsordning, hvor du selv vælger at 
sætte penge til side.

I Sverige finansieres ”allmän pension” i høj grad af 
de sociale afgifter, som din arbejdsgiver betaler 
ud over din løn. Hver måned skal din arbejdsgiver 
betale 31,42 procent beregnet på din bruttoløn i 
arbejdsgiverafgifter (for unge mellem 18-26 år og 
ældre over 65 år er procentsatsen dog mindre). 
10,21 procent af disse afgifter går til betaling af 
din folkepension. Totalt indbetales der 18,5 pro-
cent til din fremtidige pension - resten sker som 
egen indbetaling via selvangivelsen.

Den svenske offentlige pension er sammensat 
af forskellige deler, hvoraf de fleste er koblet op 
på dine indtægter. Hvis du som dansk statsbor-
ger har arbejdet og haft pensionsberettiget ind-
komst i Sverige, har du indtjent ”inkomstpension” 
og ”premiepension” i Sverige. 
”Inkomstpension” - udgør en væsentlig del af din 
svenske folkepension. 16 procent af din pensions-
berettigede indkomst bliver indbetalt til din ”in-
komstpension”. 
”Premiepension” - 2,5 procent af din pensions-
berettigede indkomst går til ”premiepensionen”. I 
modsætning til indkomstpensionen har du mu-
lighed for selv at bestemme, hvordan pengene 
skal placeres. 
På pensionsmyndigheten.se kan du læse mere 
om, hvordan og hvor du kan placere dine penge.

Hvis du ikke bor i Sverige, når du skal have din 
pension udbetalt, skal du kontakte pensionsmyn-
digheden i dit bopælsland og deklarere at du har 
indtjent pension i Sverige. De sender derefter infor-
mationen videre til den svenske Pensionsmyndig-
heten, som beregner og udbetaler din pension. 

Tjänstepension
På de fleste arbejdspladser er der lavet aftaler 
mellem arbejdsmarkedets parter, der indebærer, 
at medarbejderen optjener en arbejdsmarkeds-
pension afhængig af sin indkomst. I Sverige kal-
des dette for ”tjänestepension”. Hvis du begyn-
der at arbejde i Sverige, er det en god ide at sætte 
dig ind i, hvilke aftaler der er gældende på din ar-
bejdsplads. Du kan altid spørge din arbejdsgiver 
eller fagforening om mere information. Det er 
din arbejdsgiver, der skal tegne en ”tjänstepen-
sion” på dine vegne. Ved visse tilfælde, kan du 
dog selv bestemme, hvilket forsikringsselskab 
der skal forvalte dine pensionspenge.

Når du har nået pensionsalderen, skal du selv kon-
takte den der forvalter  din svenske ”tjänstepension”, 
da de ikke automatisk får besked. Det er godt at 
gemme dokumentation, der viser, hvilke arbejdsgi-
vere du har arbejdet for, og i hvilke perioder du var 
ansat. Hvis du har arbejdet i forskellige områder, har 
du muligvis mere end en ”tjänstepension”.

Privat pensionsopsparing
Selvom du optjener både folkepension og ”tjäns-
tepension”, kan du vælge at supplere med en 
privat pensionsopsparing. En privat pensionsop-
sparing er en frivillig ordning, som du kan tegne 
gennem din bank eller dit pensionsselskab. Det er 
derfor også dem, som du skal kontakte for mere 
information om private pensionsopsparinger.

Foto: Matthew Bennett/Unsplash

VIKTIGT AT VIDE OM PENSION

Når du arbejder i Sverige, optjener du ret til allmän pension, som svarer til den danske folke-
pension. ”Allmän pension” i Sverige er højere, end den vi kender fra Danmark. Det land, du 
er omfattet social sikring, afgør, hvor du optjener din offentlige pension.
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Social sikring i Danmark giver blandt andet ret 
til ydelser som sygedagpenge, børnebidrag, 
barselsdagpenge og folkepension. Når du bor 
og arbejder i Danmark, er du automatisk social- 
sikret i Danmark. Hvis du vælger at arbejde i 
Sverige eller flytte dertil, kan det betyde, at du i 
stedet bliver socialt sikret i Sverige. 

Hovedreglen er, at du er socialt sikret i det land, 
hvor du udfører dit arbejde. Hvis du arbejder i 
to eller flere lande samtidig og på skift, skal du 
ofte være socialt sikret i det land, hvor man bor, 
hvis du arbejder tilstrækkelig meget i det land. 
Du bør derfor være opmærksom på, at hvis du 
arbejder i flere lande, vil det påvirke din sociale 
sikringsordning. Hvis du arbejder for en offent-
lig arbejdsgiver, er der særlige regler. Husk, at 
det ikke er nok, at virksomheden er offentligt 
finansieret – det er Udbetaling Danmark og 
Försäkringskassan, der afgør, om du skal reg-
nes som offentligt ansat.

Læs mere om social sikring ved arbejde i to
lande på oresunddirekt.dk.

Spørgsmål? Kontakt Försäkringskassan på 
Øresunddirekt for at få svar på dine spørgsmål.

Vigtigt at vide om social sikring

At være socialt sikret i et land indebærer, at du kan have ret til barselsdagpenge, sygedagpenge 
og andre ydelser i det pågældende land. Hvis du arbejder som kulturarbejder i Øresundsre-
gionen, er det vigtigt, at du sætter dig ind i de særlige regler og udfordringer, der findes. Hvis 
du har spørgsmål om, hvad der gælder for dig personligt, er du velkommen til at kontakte 
Øresunddirekts Informationscenter for yderligere information.

Det er vigtigt at huske på, at:
> Du kan kun være socialt sikret i et land inden for 
EU/EØS eller Schweiz ad gangen.

> Hovedreglen er, at du skal være socialt sikret i 
det land, hvor du udfører dit arbejde, altså hvor 
du som person befinder dig fysisk, når du udfører 
dit arbejde. Det er uanset hvem arbejdsgiveren er, 
hvor arbejdsgiveren har sit kontor, eller hvordan 
lønnen/kompensationen udbetales. Som selv-
stændig skal du huske på, hvilket land du udfører 
arbejdet, og at du ikke automatisk er socialt sikret 
i det land, hvor du har registreret virksomheden. 
Hvis du er ansat, samtidig med at du har din egen 
virksomhed, har det også indflydelse på, hvilket 
land du skal være socialt sikret i.

> Hvis du arbejder regelmæssigt i to eller flere 
lande, skal Udbetaling Danmark og Försäkrings-
kassan altid foretage en vurdering af, hvor du skal 
være socialt sikret. Kontakt myndigheden i det 
land, hvor du bor. 

> Social sikring i Danmark og Sverige finansie-
res på forskellige måder, og omkostningerne for 
arbejdsgivere er også meget forskellige. Det er 
derfor vigtigt at kende konsekvenserne, dels før 
du tager yderligere et job, og dels før du vælger 
at udføre arbejde i et andet land. Hvordan För-
säkringskassan og Udbetaling Danmark vurderer 
din social sikring, har indflydelse på, hvilke sociale 
arbejdsgiverafgifter alle arbejdsgivere skal betale.  

> Offentlig pension: I det land, hvor du er socialt 
sikret, optjener du pension baseret på din ind-
komst. Hvis du har arbejdet i både Danmark og 
Sverige, uden at få besked på, hvor du er socialt 
sikret, kan du risikere at miste pension, hvis ind-
komst fra et af landene ikke bliver medregnet. 
Den pension som bliver udbetalt kommer i dette 
tilfælde til at være lavere, selv når al indkomst talt 
med. 
  
> Hvor du er socialt sikret styrer også, hvilket land 
du bør tilmelde dig a-kasse i.

Foto: Lina Arvidsson



10

Ørestad-Hyllie: 21 minutter
Ørestad-Trianglen: 24 minutter
Ørestad-Malmø C: 28 minutter
Ørestad-Lund C: 40 minutter

også har været en fordel. De seneste år 
har Klara haft en længsel efter at forankre 
sig mere lokalt, hvorfor hun via sit svens-
ke agentur er begyndt at tage flere jobs i 
regionen.
- I visse tilfælde har jeg kunne cykle til mit 
job i København, hvilket er ret sjældent i 
jobbet som freelance operasanger. Klara 
har desuden haft en del jobs i Sverige, ek-
sempelvis i foråret 2020, hvor hun arbej-
dede på Malmø Opera med forestillingen 
Orfeus i underverdenen.

Operasangeren Klara Ek har hele 
Øresundsregionen som sin arbejdsplads

”

Klara Ek er operasanger, født og opvokset 
i Stockholm, og uddannet ved blandt 
andet Den Kongelige Musikhøjskole og 
Operahøjskolen i Stockholm, samt ved 
The Royal College of Music i London.  

Klara har siden 2006 været bosiddende 
i København og arbejdet freelance som 
operasanger i store dele af verdenen, så-
som blandt andet USA, Japan, Tyskland, 
Italien, og andre dele af Europa. Med 
hjælp fra sin London-baserede agent har 
Klara taget imod opgaver fra hele verden, 
og i mellemtiden har København funge-
ret som en optimal base og hjem for ope-
rasangeren. Klara ser mange fordele i at 
befinde sig i Øresundsregionen, som er 
placeret tæt på resten af Europa og med 
tilgang til Kastrup Lufthavn, hvor der er ad-
gang til de fleste store byer i verden.  Der- 
udover findes der gode togforbindelser til 
eksempelvis Hamburg og Sverige, hvilket 

Det er et absolut 
fremragende strategisk sted
 - du er tæt på alt!

I den forbindelse tog Klara Øresundsto-
get fra bopælen i København til arbejdet 
i Malmø. - Min oplevelse med at pendle 
har været utrolig positiv! Jeg trives med 
den ekstra forberedelsestid og man mø-
der ofte kollegaer i toget. Det er perfekt 
at kunne arbejde på vejen over sundet, og 
samtidig kombinere familie- og arbejdsliv, 
siger Klara. Men det har ikke udelukkende 
været en positiv oplevelse at pendle mel-
lem forskellige lande i arbejdsregi. Klara 
oplever ofte, at hun savner informationer 
for hendes branche og omkring hvilke 
regler, der er gældende, når man grænse-
pendler for mindre arbejdsopgaver. Her 
har hun ofte følt, at hun famler i blinde, og 
tit er det svært at få kontakt med relevante 
myndigheder, der har kendskab og viden 

Foto: Malmö Opera
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om netop hendes specifikke situation. Kla-
ra har selv stødt på problemer med blandt 
andet a-kasse og da hun ansøgte om cer-
tifikat A1 for social sikrings tilknytning. 
Hun ved, at flere af hendes kollegaer står i
samme situation. 
- Dilemmaet er, at man ikke altid har styr 
på reglerne, når man siger ja til opgaven. 
Og når man så opdager problemet, er det 
allerede for sent, siger Klara. 

Klara ville derfor ønske, at der havde 
fandtes en informationsbrochure, såsom 
denne, da hun flyttede til København og 
startede med at arbejde freelance. For 
mere samlet information for netop denne 
specifikke målgruppe er ifølge Klara efter-
tragtet. Klara oplever dog, at det er nem-

mere at grænsependle mellem Sverige og 
Danmark end at tage en opgave et andet 
sted i Europa. For udover at afstanden er 
kortere, og at man forstår sproget bedre, 
så er relationerne mellem de svenske og 
danske myndigheder desuden med til at 
gøre livet væsentligt nemmere for græn-
sependlerne. 
- For mig findes der intet bedre sted at befin-
de sig på, siger Klara, der ser frem til at vende 
tilbage til Malmö Opera igen i efteråret 2021.

”Det føles som om du famler i 
blinde, og du ikke ved hvor du 
skal henvende dig for infor-
mation.

Klara Ek som Diana i Orfeus i underjorden. Foto: Mats Bäcker / Malmö Opera

Klaras råd til en pendlende kulturarbej-
der i Øresundsregionen:

> Find en revisor med forstand på området, 
der kan hjælpe dig.

> Find så meget information som muligt, 
inden du starter en opgave. Det bliver 
sværere at rette efterfølgende fejl. 

> Etabler et netværk af kollegaer, der står 
i samme situation. Det har hjulpet mig 
meget at kunne udveksle erfaringer med 
personer i lignende situationer. 
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1. FÅ ET SVENSK ”SAMORDNINGSNUMMER”
Når du begynder at arbejde i Sverige, skal du 
også betale indkomstskat i Sverige. Derfor 
skal du registreres hos det svenske skattevæ-
sen, Skatteverket. Du behøver ikke at have et 
svensk cpr-nummer (personnummer) for at 
arbejde i Sverige, men skal derimod have et 
samordningsnummer. 
Læs mere om at få et samordningsnummer på 
oresunddirekt.dk.

2. FLYT DINE MEDLEMSKABER I A-KASSE OG 
FAGFORENING
Hvis du bor i Danmark og arbejder i Sverige, og 
ønsker du at være arbejdsløshedsforsikret, skal 
du være det i Sverige. Meld dig ind i en svensk 
a-kasse allerede på din første arbejdsdag i Sve-
rige. Hvis du er arbejdsløshedsforsikret i det 
forkerte land, bliver du nemlig betragtet som 
uforsikret. Har du lyst til at være med i en fag-
forening, skal du vælge en i Sverige, da danske 
fagforeninger ikke har nogen indflydelse på 
det svenske arbejdsmarked. Hvis du allerede 
er medlem af en a-kasse og fagforening i Dan-
mark, skal du overføre dit medlemskab til en 
svensk tilsvarende. Kontakt din danske a-kasse 
og/eller fagforening for at få information om, 
hvordan du gør.

3. KONTAKT FÖRSÄKRINGSKASSAN
Når du arbejder i Sverige, skal du kontakte den 
svenske myndighed Försäkringskassan. Hvis du 
er socialt sikret i Sverige, har du ret til sociale 
ydelser fra dit arbejdsland. Læs mere om social 
sikring på side 9.

4. ÅBN EN SVENSK BANKKONTO
Når du skal arbejde i Sverige, har du brug for 
en svensk bankkonto, hvor du kan få din løn 
sat ind. Ligesom i Danmark har de forskellige 
banker forskellige tilbud. Derfor er det klogt at 

kontakte flere banker for at høre, hvilke vilkår 
de tilbyder ved eksempelvis overførsler fra en 
svensk til en dansk konto - er der gebyr og hvor 
mange dage tager en overførsel? Der er også 
flere banker, der har kontorer på begge sider af 
sundet.

5. UNDERSØG DIN PENSIONSORDNING
I den tid du arbejder i Sverige, optjener du svensk 
pension. I Sverige består pensionen af tre dele: 
> den offentlige pension, kaldet ”allmän pension”
> arbejdsmarkedspension, kaldet ”tjänstepension” 
> privat pensionsopsparing
Når du begynder at arbejde i Sverige, er det 
en god idé at undersøge vilkårene for tjänste-
pension på din arbejdsplads, da de kan se ret 
forskellige ud.

6. UNDERSØG AFTALEN FOR BARSEL
Hvis du arbejder i Sverige, har du ret til ”föräld-
raledighet” (barsel) og økonomisk kompensa-
tion på lige vilkår med svenske borgere. Det 
er Försäkringskassan som står for at udbetale 
økonomisk kompensation, når du er på barsel. 
Undersøg desuden om du har ret til ”föräld-
ralön” på din arbejdsplads. Föräldralön er en 
ekstra løn fra arbejdsgiveren, der er et supple-
ment til kompensationen fra Försäkringskas-
san i form af dagpenge.  Hvis du arbejder hos 
en arbejdsgiver med en kollektiv aftale, har du 
ret til föräldralön. Undersøg hvad der gælder på 
din arbejdsplads.

> Skal du arbejde freelance i Sverige?

I så fald er det ikke sikkert, at ovenstående 
punkter gælder dig. Vi anbefaler i stedet at du 
kontakter Øresunddirekts Informationscenter i 
Malmø for mere information om, hvad du skal 
gøre. Du finder kontaktoplysningerne på side 15.

GUIDE: FÅET JOB I SVERIGE
-  dette skal du sørge for
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TOG OVER SUNDET
Hvis du kører i tog over Øresundsbron med DSB Øresund behøver du kun én billet, som 
gælder i både tog og bus helt til dit destination på den anden side af sundet. Billetten 
gælder altså både i Øresundstoget, DSB InterCity, DSB S-tog, MOVIA busser, Metro og lokal-
baner på den danske side, samt for Skånetrafikens busser og Pågatåg på den svenske side. 
En DSB Øresundsbillet koster det samme, uanset hvilken retning du rejser. Hvis du bruger 
rejsekort, finder du rejsekortstandere på stationerne Hyllie, Triangeln og Malmø C.
> Læs mere om billetter over Øresund på DSB.dk

BIL OVER ØRESUNDSBRON
Hvis du pendler eller af andre årsager kommer til at benytte Øresundsbron flere gange i løbet 
af et år, er det en god idé at undersøge de forskellige tilbud, som Øresundbron tilbyder. Ved 
fx at købe et BroPas eller tegne et pendlerabonnement bliver hver rejse væsentligt billigere.
> Læs mere om aktuelle tilbud hos oresundsbron.com 

FÆRGE MELLEM HELSINGØR OG HELSINGBORG
Der afgår hyppige færgeforbindelser mellem Helsingør og Helsingborg med hhv. rederi-
erne ForSea og Sundbusserne. Turen med færgen tager ca. 20 minutter. Færgerne sejler 
stort set i døgndrift og i dagtimerne sejler de med ca. 15 minutters mellemrum. Der 
findes også særlige tilbud for dig, der pendler med færge over sundet. 
> Læs mere på forsea.se og sundbusserne.dk.

Læs mere om pendling over Øresund på oresunddirekt.dk.

Pendle 
mellem Danmark 
og Sverige

Foto: Lina Arvidsson
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Hjemmeside for iværksættere og arbejdsgivere - oresunddirektbusiness.dk
På oresunddirektbusiness.dk kan du, som arbejdsgiver, finde information om at drive en virksom-
hed i Sverige, samt til rekruttering og ansættelse af personale, der er bosat på den anden side af 
sundet. Her kan du blandt andet læse artikler med informationer fra myndigheder om, hvor dine 
ansatte skal betale skat, være socialt sikret eller være medlem i a-kasser. 

Øresundseksperter, Øresundsvejledere og stjernemøder
På oresunddirektbusiness.dk kan du desuden gøre brug af vores personlige og gratis rådgivning, 
såsom vores digitale tjeneste Øresundseksperterne. Eksperterne består af advokater, specialis-
ter og rådgivere med lang erfaring inden for specifikke fagområder. Stil dine spørgsmål inden for 
emner, såsom aftaleret, arbejdsret, selskabsret eller pension. Måske har nogen allerede kommet 
dig i forkøbet? I så fald kan du måske finde dit svar ved nogle af de mest stillede spørgsmål på 
vores hjemmeside.

Du kan desuden booke et møde med vores Øresundsvejledere. Øresundsvejlederne er en gratis 
service for dig med egen virksomhed. Vejlederne består af virksomhedsvejledere, samt eksperter 
fra Skatteverket, Försäkringskassan og Arbetsförmedlingen. De kan hjælpe dig med regler og vejled-
ning, når du eksempelvis står over for at skulle ansætte personale eller starte virksomhed op på den 
anden side af Øresund. 
Læs mere og book et møde med Øresundsvejlederne via oresunddirektbusiness.dk. 

Derudover arrangerer vi skræddersyede møder for din organisation, dine ansatte eller din HR-afdeling. 
Her er der mulighed for at afholde en præsentation hos jer, hos os i Malmø eller virtuelt. Skriv gerne 
til os på oresunddirekt@lansstyrelsen.se, så kontakter vi jer, så vi i fællesskab kan komme frem til 
hvilken information, som passer jer bedst. 

Øresunddirekt tilbyder gratis 
rådgivning til arbejdsgivere

Deltag gratis i Øresunddireks 
vejledning til iværksættere i 
Øresundsregionen.

 
oresunddirektbusiness.dk.

Foto: Lina Arvidsson
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Informationscenter og webredaktion
Øresunddirekt er en informationstjeneste, der formidler offentlig information fra 
myndigheder til borgere og forretningsliv i Øresundsregionen. Hele organisationen 
består af et informationscenter i Malmø og en webredaktion/kommunikationsafde-
ling i København. På Øresunddirekts Informationscenter i Malmø findes personale 
fra Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen, Region Skåne og Skatte-
verket, som bringer relevant myndighedsinformation til Øresundsregionen. 

Øresunddirekts Informationscenter i Malmø finansieres af Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Skatteverket, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, samt Nordisk 
Ministerråd. Øresunddirekts webredaktion i København finansieres af Region Skåne,  
Skattestyrelsen, Erhvervsministerie samt Nordisk Ministerråd.

Kontakt os
På Øresunddirekts Informationscenter på Hjälmargatan 3 i Malmø, kan du stille 
spørgsmål om relevant myndighedsinformation på den anden side af Øresund. Vi 
hjælper dig, der gerne vil søge job, studere, drive forretning eller flytte til Sverige. 
For aktuelle åbningstider, se oresunddirekt.dk.

> Besøgsadresse: Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö
> Telefon: +46 40-17 64 00
> E-mail: oresunddirekt@lansstyrelsen.se

FØLG OS FOR NYHEDER OG VEJLEDNING!

På vores sociale medier kan du holde dig opdateret 
om Øresunddirekts aktiviteter, samt nyheder i regionen. 
Du kan finde os på Facebook, LinkedIn og Twitter. 

Grib desuden muligheden for at abonnere på vores 
digitale nyhedsbrev, som du tilmelder dig på vores 
hjemmeside. 

Om Øresunddirekt
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