Arbetslöshetsförsäkring för gränsgångare
Grunden inom arbetslöshetsförsäkring i EU är att man ska vara arbetslöshetsförsäkrad i det land man arbetar. I Sverige och Danmark måste man aktivt gå med i en a-kassa och betala en medlemsavgift till denna
för att omfattas fullt ut av arbetslöshetsförsäkringen.
Blir man arbetslös är det en a-kassa i det land man bor i som betalar ut ersättning. För de som jobbpendlar
över en gräns innebär det att man är medlem i en a-kassa medan man arbetar, medan man får ersättning
från en annan, i ett annat land, om man blir arbetslös.
Pendlar man varje dag eller minst en gång i veckan mellan Sverige och Danmark räknas man som äkta
gränsgångare och kan följa matrisen nedan för att se vad som gäller inom arbetslöshetsförsäkring.
Bor i Sverige, jobbar i Danmark Bor i Danmark, jobbar i Sverige
Medlem i a-kassa i

Danmark

Sverige

Ersättning utbetalas av a-kassa i

Sverige

Danmark

Maxersättning från a-kassan
(före skatt)

20 020 sek / 16 720 sek

18 395 dkk (2017-niveau)

Ersättningsnivå

80 % / 70 %

90 %

Oäkta gränsgångare kan välja från vilket lands a-kassa de vill söka a-kassa från. Läs mer på baksidan om vem
som klassas som äkta respektive oäkta gränsarbetare.

A-kassor i Sverige och Danmark
A-kassorna i både Sverige och i Danmark är i huvudsak organiserade efter bransch, man kan alltså inte
välja helt fritt vilken man går med i. Förteckningar på alla a-kassorna finns här:
Svenska a-kassor: 		
Danska a-kassor: 		

www.samorg.org
www.ak-samvirke.dk

Ersättningen från a-kassorna är begränsad av respektive lands lagar och regler. I båda fall kan man komplettera med en inkomstförsäkring/lønsikring som fyller ut ersättningen vid arbetslöshet.
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A-kassa för äkta och oäkta gränsgångare
Grunden inom arbetslöshetsförsäkring är att man ska vara arbetslöshetsförsäkrad i det land man arbetar.
Blir man arbetslös söker man ersättning från det land man bor i. Oftast. För de som pendlar mellan två
länder, till exempel Sverige och Danmark, är det inte alltid lika enkelt. Ta reda på om du är en äkta eller
oäkta gränsgångare och varifrån du kan söka ersättning vid arbetslöshet.

Äkta gränsgångare
En äkta gränsarbetare återvänder hem varje dag, eller minst en gång i veckan. En äkta gränsarbetare som
blir helt arbetslös kan endast söka arbetslöshetsersättning från bosättningslandet; vid deltidsarbetslöshet
kan den äkta gränsgångaren enbart söka ersättning från sitt arbetsland.

Bor i Sverige,
jobbar i Danmark.
Medlem i dansk
a-kassa.

Bor i Danmark,
jobbar i Sverige.
Medlem i svensk
a-kassa.

Återvänder minst en
gång per vecka till
Sverige.

Återvänder minst en
gång per vecka till
Danmark.

Ersättning betalas ut
av svensk a-kassa

Heltidsarbetslös
Deltidsarbetslös

Ersättning betalas ut
av dansk a-kassa

Ersättning betalas ut
av dansk a-kassa

Heltidsarbetslös
Deltidsarbetslös

Ersättning betalas ut
av svensk a-kassa

Oäkta gränsgångare
En oäkta gränsarbetare återvänder hem mer sällan än en gång i veckan, men har ändå starka band till ett
land (t.ex. genom familjeband). En oäkta gränsgångarkan även kallas sällanhemvändare. En oäkta gränsarbetare kan välja att söka arbetslöshetsersättning från bosättningslandet eller arbetslandet, oavsett omfattning på arbetslösheten.
Mer information
Du hittar mer information om ersättning vid arbetslöshet för gränsgångare på:
www.nishservice.dk/gransgangare
www.oresunddirekt.se
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