Øresunddirekt visar vägen till den danska arbetsmarknaden
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VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV NYA
MÖJLIGHETER

Funderar du på att söka arbete i Danmark? Eller har du redan hittat drömjobbet på den
andra sidan sundet? Broschyren du nu håller i din hand är för dig som bor i Sverige och vill
arbeta i Danmark.
Hur hittar jag ett jobb i Danmark? Vad ska jag känna till innan jag skriver under på anställningsavtalet? Var ska jag betala skatt? Var är jag socialförsäkrad? Hur lång tid tar det att
pendla? Om du funderar på att arbeta i Danmark, har du säkert många frågor du vill ha svar
på. Vi hoppas att du får svar på några av de mest grundläggande frågorna du har i denna
broschyr. Du får också goda råd till din jobbsökning och tips på vad du ska komma ihåg när
du fått jobb i Danmark.
På oresunddirekt.se hittar du utförlig information om att jobba, studera eller flytta till Danmark. På Øresunddirekts informationscenter på Hjälmaregatan 3 i Malmö kan du få personlig service från personal från Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan, Region Skåne och Länsstyrelsen. Informationscentret är öppet alla vardagar och du behöver
inte boka tid innan ditt besök. Öppettiderna hittar du på oresunddirekt.se.
Øresunddirekt är en svensk-dansk informationstjänst som förmedlar offentlig information
från myndigheter till medborgare och företag i Öresundsregionen. Vi är till för dig
som gärna vill arbeta, bo, studera eller göra affärer på andra sidan sundet.
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SÅ SÖKER DU ARBETE I DANMARK

1. SÖK BRETT

Är du sugen på att utforska arbetsmöjligheterna på andra sidan sundet? Du är inte ensam.
Svenskar upplevs som attraktiv arbetskraft på den danska arbetsmarknaden. Men hur söker man egentligen jobb i Danmark? Tillvägagångssättet skiljer sig inte mycket från hur det
är att söka jobb i Sverige. Jobben hittar du på vår egen webbplats oresunddirekt.se i samarbete med jobindex.dk samt på sajter som jobbank.dk och jobnet.dk. På informationscentret i Malmö kan du även träffa arbetsförmedlare som är mycket kunniga på den danska
arbetsmarknaden.

2. SÖK SPONTANT

Det har länge varit vanligt med spontanansökningar eller “uopfordret ansøgning”, som det
heter i Danmark. Många jobb tillsätts helt utan annonsering. För att ha chans att bli anställd på just det där specifika företaget som du alltid drömt om, eller för att helt enkelt
utöka sina chanser, kan det vara bra att skicka in en ansökan till ett företag även om de inte
har någon utannonserad tjänst. Du kan också välja att “knacka dörr”. I vissa branscher där
det ingår mycket kundkontakt, kan du testa att dyka upp på arbetsplatsen med ett färdigt
CV och brev i handen.

3. TIPS TILL DITT CV

Det finns spaltmeter med råd om hur du skriver en perfekt ansökan och får ditt drömjobb.
Många av dessa råd är ganska universella: ange varför du vill ha just det där jobbet, skriv
inte för långt, skicka med ett utförligt CV och så vidare. Det kan vara skönt att få lite hjälp på
traven, särskilt när det handlar om jobbsökning i ett annat land. Det finns ett flertal danska
sajter, Jobindex.dk till exempel, som erbjuder tips och råd när det kommer till karriärval
och CV-skrivning. På Øresunddirekts informationscenter kan du också få tips och stöd i ditt
jobbsökande.
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4. UNDERSÖK ANSTÄLLNINGSVILLKOREN

Den danska och den svenska arbetsmarknaden skiljer sig åt. Men precis hur olika de är, kan
vara svårt att överblicka till att börja med. Vad som är viktigt att tänka på, är att de fackliga
avtalen inte styr i lika hög grad som i Sverige. Dessutom är det inte alla arbetsplatser som
har kollektivavtal, utan många gånger är det ett individuellt avtal som förhandlas fram
mellan dig och din blivande arbetsgivare.
Läs mer om danska arbetsvillkor på oresunddirekt.se/anstaellningsvillkor.

5. ARBETSTILLSTÅND FÖR UTLÄNDSKA MEDBORGARE

Om du kommer från ett land inom Norden, kan du fritt resa till Danmark för att bo eller
arbeta. Om du är medborgare i ett EU/EES land, kan du uppehålla dig fritt i Danmark under
3 månader utan att ansöka om registreringsbevis/uppehållstillstånd. Söker du dessutom
arbete kan du stanna i 6 månader utan att ansöka om tillstånd för att få fortsätta att
uppehålla dig i landet. Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES, så finns det en rad
faktorer som avgör om du kan få uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Danmark.
Läs mer om reglerna på oresunddirekt.se/arbetstillstaand-i-danmark.

6. HUR BEDÖMS MIN SVENSKA UTBILDNING?

Vill du ha hjälp med att få din svenska utbildning bedömd gentemot en motsvarande dansk
utbildning? Då kan du vända dig till Uddannelses- og Forskningsministeriet (www.ufm.dk)
och få den validerad. Där finns också information om det krävs en legitimation för att utöva
ditt yrke i Danmark och hur du ska gå tillväga för att ansöka om en sådan.
Bra att veta: lediga tjänster i Danmark hittar du direkt på oresunddirekt.se.
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NÄR DU HAR HITTAT ETT ARBETE
I DANMARK

1. ORDNA MED SKATT OCH CPR-NUMMER (DANSKT PERSONNUMMER)

När du har fått ett anställningskontrakt hos din danska arbetsgivare, ska du också ha ett
danskt skattepersonnummer och en “forskudsopgørelse”, som motsvarar ett svenskt skattekort. Du ansöker om danskt CPR-nummer via SKATs hemsida www.skat.dk där du fyller i
en blankett som du skickar med e-post. Mer info om detta hittar du oresunddirekt.se/
dansk-cpr-nummer. Har du frågor kan du också kontakta SKAT på tel: +45 7222 1818.

2. FLYTTA DIN A-KASSA OCH FACKFÖRENING

Om du vill vara arbetslöshetsförsäkrad (medlem i a-kassa) och/eller vara medlem i en fackförening ska du vara det i det land du arbetar. Detta gäller heltidsarbete, men inte alltid
säkert deltidsarbete, beroende på arbetets omfattning. Varje a-kassa har EU-handläggare
som kan utreda var du ska vara arbetslöshetsförsäkrad. Det är viktigt att ditt a-kassemedlemskap ändras från första arbetsdagen.

3. BESTÄLL ETT SÆRLIGT SUNDHEDSKORT

När du börjar arbeta i Danmark har du också rätt att använda dig av den danska sjukvården.
För att kunna gå till läkaren i Danmark behöver du ett så kallat “særligt sundhedskort”.
Du kan beställa ett særligt sundhedskort och det blå EU-kortet på borger.dk eller genom att
kontakta Udbetaling Danmark. Skicka in en kopia på lönespecifikationen, där ditt danska
CPR-nummer framgår, samt en kopia på
ditt anställningskontrakt.
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4. ÖPPNA BANKKONTO I EN DANSK BANK

När du börjar jobba i Danmark måste du öppna ett danskt bankkonto för att kunna få din
lön utbetald. Gör detta så fort som möjligt, då det ofta tar lite tid för löneadministratören
att lägga in dig i systemet. Det finns banker som erbjuder bra lösningar för pendlare som
har konton i båda länderna. Hör med din svenska bank om vilka möjligheter som finns.
När du arbetar i Danmark behöver du dessutom ha ett NemKonto: ett offentligt utbetalningssystem som gör det möjligt för myndigheter att betala pengar till dig. Prata med din
danska bank så att det bankkonto som du öppnar för utbetalning av lön, även är ett NemKonto.

5. UNDERSÖK DINA PENSIONSAVTAL

När du börjar arbeta i Danmark så intjänar du även pension i Danmark, både offentlig och
i vissa fall arbetsgivarfinansierad. Undersök hur pensionsavtalen ser ut på din arbetsplats.
Det är nämligen inte alla danska arbetsgivare som har pensionsavtal och då får du själv
pensionsspara privat - om du önskar det.

6. UNDERSÖK AVTALEN FÖR FÖRÄLDRALEDIGHET OCH VÅRD AV SJUKT
BARN

Arbetar du i Danmark har du rätt till föräldraledighet och ekonomisk ersättning enligt samma villkor som boende i Danmark. Beroende på vilka fackliga avtal som finns på arbetsplatsen, får du antingen lön från din arbetsgivare eller föräldrapenning från kommunen. I
Danmark finns inte förmånen “vård av sjukt barn” som i Sverige. På de flesta arbetsplatser
har du rätt att vara hemma en dag med lön då barnet blir sjukt.

7. KONTAKTA FÖRSÄKRINGSKASSAN

Glöm inte kontakta Försäkringskassan när du fått arbete i Danmark. Din socialförsäkring
bestäms av vilket land du arbetar i och om du bara arbetar i Danmark är det där du ska
vara socialförsäkrad.
Läs mer på webben: oresunddirekt.se/guider/faatt-jobb-i-danmark
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BRA ATT VETA OM SKATT

När du börjar arbeta i Danmark kommer du i kontakt med den danska SKAT. Du ansöker
om danskt CPR-nummer via skat.dk där du fyller i en blankett som du skickar med e-post.
Mer info om detta hittar du på oresunddirekt.se/dansk-cpr-nummer. Har du frågor kan du
också kontakta SKAT på tel: +45 7222 1818.
I Danmark är skatten, precis som i Sverige, uppdelad på en kommunal inkomstskatt och en
statslig inkomstskatt. Dessutom betalar du ett sundhedsbidrag på 2 procent och arbejdsmarkedsbidrag på 8 procent. Alla skattskyldiga har dessutom rätt till olika typer av avdrag
på skatten.
Om du pendlar mellan din bostad i Sverige och ett arbete i Danmark, är du automatiskt
begränsat skattskyldig. Det betyder att det bara är din danska inkomst som beskattas i
Danmark. Övriga inkomster, till exempel ränteinkomster, beskattas i Sverige. Du kan också
ansöka om att bli beskattad enligt gränsgångarregeln. Då ska du ha tjänat minst 75 procent
av din inkomst under ett år i Danmark. Som gränsgångare har du möjlighet att göra samma
avdrag som boende i Danmark.
I Danmark finns den elektroniska självbetjäningstjänsten TastSelv, som du hittar på skat.dk.
För att få tillgång till TastSelv och dina uppgifter digitalt behöver du NemID (nemid.nu)
eller en så kallad TastSelv kod, som du själv kan beställa via skat.dk. Via TastSelv kan du
ändra i din forskudsopgørelse och skicka in din danska deklaration, när det väl blir dags.

EXSPERTSKATT - FORSKERORDNINGEN

Ska du som svensk arbeta som forskare eller så kallad nyckelmedarbetare i Danmark, har
du möjlighet för att bli beskattad enligt dansk expertskatt - den danska forskerordningen.
Denna danska expertskatt, forskerodningen, är som regel fördelaktig i förhållande till den
vanliga inkomstskatten i Danmark, som är betydligt högre.
Danska SKAT har valt att definiera forskare som:
• personer som utför forskningsarbete på ett universitet eller på ett privat företag
• och som har en forskarutbildning på minimum P.h.d-nivå.
Läs mera om skatt på oresunddirekt.se/skatt-i-danmark
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BRA ATT VETA OM PENSION

Den danska allmänna pensionen är betydligt lägre än den svenska. En del danska arbetsgivare har dessutom inte något avtal om inbetalning till den så kallade firmapensionen. Det
kan därför vara en bra idé att fundera över ett privat pensionssparande, som komplement.
Arbetar du i Danmark intjänar du som regel dansk allmän pension, vilket innefattar både
folkpension och ATP, Arbejdsmarkedets Tillægspension. En del arbetsgivare har dessutom
ett avtal där de betalar in till det man kallar arbejdsmarkedspension eller firmapension
(tjänstepension).
Firmapension är en lösning som innebär att du betalar 1/3 och din arbetsgivare 2/3 till
premien. Nivån från arbetsgivarens sida kan ligga på allt mellan 2 och 14 procent av lönen,
där 8 procent är ganska vanligt. Hör med din arbetsgivare vad möjligheterna är på din
arbetsplats. Under de år du endast arbetar i Danmark, intjänar du ingen svensk pension.
För att få full dansk folkpension måste man ha bott eller arbetat i Danmark i 40 år. Dessa 40
år måste ha infallit mellan 15 och 65-års ålder. För varje år du arbetar i Danmark intjänar
du alltså 1/40 av den danska folkpensionen. Det land där du har tjänat in pensionsrätt
kommer också att betala ut pension till dig. Om du är bosatt i Sverige när du går i pension,
ansöker du däremot om pension i Sverige. Detta gäller även den danska pensionen.
Läs mera om pension på oresunddirekt.se/dansk-pension
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BRA ATT VETA OM SOCIALFÖRSÄKRING

Att vara socialförsäkrad i ett land innebär att man har rätt till bidrag och ersättningar i det
landet. Enligt huvudregeln är man socialförsäkrad i det land där man arbetar. När du bor
och jobbar i Sverige är du socialförsäkrad i Sverige. Men om du väljer att jobba i Danmark,
eller flytta dit, kan det påverka din socialförsäkring. Om du börjar jobba i Danmark ska du i
de flesta fall också vara socialförsäkrad där. Du ska då meddela Försäkringskassan eftersom
du inte ska vara socialförsäkrad i Sverige. Du kan använda sjukvården i både Danmark eller
Sverige, kontakta Försäkringskassan för intyg om rätt till sjukvård.
I Danmark finns ingen myndighet som motsvarar den svenska Försäkringskassan. I stället
är det din arbetsgivare, kommunen som du arbetar i och Udbetaling Danmark som sköter
socialförsäkringsförmånerna. Om du arbetar i både Danmark och Sverige får det konsekvenser för din socialförsäkring. Det kan du läsa om på oresunddirekt.se.

VAR ÄR DU SOCIALFÖRSÄKRAD?
Arbetar du på andra sidan
sundet, så besök
oresunddirekt.se och gör
ett test, som visar om du
är socialförsäkrad i Sverige
eller Danmark.

Kom ihåg att om du säger upp dig eller förlorar
ditt danska arbete, blir du socialförsäkrad i Sverige igen. Då gäller även svenska regler för arbetslöshetsförsäkringen. Du ska därför anmäla dig till
Arbetsförmedlingen och till svensk a-kassa. Det
är viktigt att du gör det din första arbetslösa dag.
Det får inte bli något glapp mellan ditt danska och
ditt svenska medlemskap i a-kassan. Du anmäler
dig till den svenska a-kassa som är relevant utifrån
det arbete du hade i Danmark. Ta kontakt med
a-kassan och kontrollera med dem. Du behöver
inte meddela Försäkringskassan förrän du vill ansöka om en socialförsäkringsförmån från Sverige.

Om du har frågor om den danska socialförsäkringen ska du vända dig till den kommun eller
myndighet som har hand om frågan: Om det gäller “sygesikring”, ska du kontakta den
danska kommun, som du arbetar i. Gäller det barnbidrag eller föräldrapenning, ska du
kontakta Udbetaling Danmark. Gäller det däremot arbetslöshetsförsäkring ska du vända
dig till en dansk a-kassa.
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Läs mera om socialförsäkring på oresunddirekt.se under Jobb & Utbildning

BRA ATT VETA OM TRANSPORT

TÅG
Att ta tåget från Malmö Central till Københavns Hovedbanegård tar inte mer än 33 minuter.
Pendlar du varje dag, lönar det sig att köpa ett 30 dagars kort hos Skånetrafiken
som heter Jojo Period Öresund. Du bestämmer själv från vilket datum kortet ska gälla och
inom vilket geografiskt område. Därefter kan du resa så mycket du vill med alla bussar och
tåg inom det område du valt. På den danska sidan reser du med DSB:s tåg, Movias bussar
och Metron i Köpenhamn. Det finns ett månadskort på tågen mellan Malmö/Lund och
Köpenhamn. För aktuella priser kan du besöka skanetrafiken.se.
ØRESUNDSBRON
Om man pendlar, eller av andra orsaker kommer att passera bron flera
gånger under ett år, är det en bra idé att undersöka de olika avtal som Øresundsbron erbjuder. Genom att till exempel köpa ett BroPass eller teckna ett Pendlaravtal, blir varje resa
betydligt billigare än om man köper en vanlig enkelbiljett. Besök oresundsbron.com
för att läsa mer om de olika erbjudanden som finns.
FÄRJA
Ska du pendla till Nordsjælland kan du ta färjan via Helsingborg och Helsingör. Turen
över tar cirka 20 minuter. Färjorna går i stort sett dygnet runt, under dagtid cirka en
gång var 15:e minut. Läs mer på scandlines.se och sundbusserne.dk.
Läs mera om transport på oresunddirekt.se under Bil & Bostad
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FEM BRA ANLEDNINGAR TILL ATT
JOBBA I DANMARK

1

Danmark är nära. Med tåg tar det bara lite mer än en halvtimme från Malmö C till
Köpenhamn och med färja endast 20 minuter från Helsingborg till Helsingör.

2
3

Lönerna är generellt högre i Danmark än i Sverige (också nettolönen).

4

Det är roligare och bättre att ha ett jobb i Danmark än att vara arbetslös i Sverige.
Ibland råder det brist på arbetskraft inom vissa yrkesområden i Danmark. Håll koll i
dagspress och via Arbetsförmedlingen på Øresunddirekts Informationscenter.

5

Du utvecklar dina språkliga kompetenser. Språket är oftast inget hinder för svenskar
som söker arbete i Danmark. Kanske behärskar du också andra språk än danska och
svenska? Det är också i huvudstadsområdet du hittar stora internationella organisationer och företag som söker flerspråkig personal.

Du får prova på en ny arbetskultur, får ett nytt nätverk och blir bättre på danska.
Erfarenheten från den danska arbetsmarknaden kan styrka ditt CV.

HITTA JOBBET DIREKT PÅ ORESUNDDIREKT.SE
Genom ett samarbete med danska
Jobindex.dk kan du nu söka efter drömJobbet i Danmark på
oresunddirekt.se. Du hittar aktuella,
lediga tjänster redan på startsidan!
Tips! Självklart kan du enkelt hitta de
lediga tjänsterna i din mobil.
Oresunddirekt.se är anpassad till alla
dina skärmar
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MÖT PENDLARNA, DE SOM
REDAN TAGIT STEGET!

Funderar du på att jobba i Danmark? Är du nyfiken på hur det skulle kunna vara att jobba
i Danmark med hänsyn till arbetsregler, arbetskultur och inte minst hur det fungerar med
språket? Vi på Øresunddirekt har träffat pendlare och fått lov ta del av deras erfarenheter
av att jobba i Danmark.
Se filmerna om svenskarna som pendlar från Sverige till jobb i Danmark på
oresunddirekt.se

”

Det sociala på arbetsplatsen här i Köpenhamn, till skillnad från när jag arbetat
tidigare i Sverige är det att det är en
annan mentalitet att folk är ”hygge” lite
samtidigt som man arbetar.”
- Sarah, Store Manager i Köpenhamn

”

Jag bor i Båstad och det tar två timmar
var väg för att komma till jobbet och hem
igen. Som ni förstår så är jag väldigt glad
för mitt arbete annars hade jag inte använt så mycket tid på att ta mig fram och
tillbaka.”
- Pia, Specialistundersköterska i Helsingør
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ØRESUNDDIREKT HJÄLPER DIG!

OM OSS

Øresunddirekt är en informationstjänst som förmedlar offentlig information från
myndigheter till medborgare och näringsliv i Greater Copenhagen. Hela organisationen
består av ett informationscenter på Hjälmaregatan 3 i Malmö och en
webbredaktion i Köpenhamn.
På Øresunddirekts Informationscenter i Malmö finns personal från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen, Region Skåne och Skatteverket som
ger myndighetsinformation utifrån ett Öresundsperspektiv.
Du kan besöka Informationscentret på Hjälmaregatan 3 i Malmö alla vardagar.
Öppettiderna hittar du på oresunddirekt.se/informationscentret
Så finansieras våra verksamheter: webbredaktionen finansieras av Erhvervs- og
Vækstministeriet, Region Hovedstaden, Skat, Nordiska Ministerrådet samt Region
Skåne. Informationscentret finansieras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Skatteverket, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne samt Nordiska Ministerrådet.

FÖLJ OSS OCH FÅ NYHETERNA OCH TIPSEN!

Håll dig uppdaterad via Facebook och få de senaste råden
och tipsen om du studerar, jobbar eller tänker flytta inom
Öresundsregionen. På LinkedIn och Twitter kan du hålla
koll på Øresunddirekt som organisation och följa alla de
samarbetsprojekt vi deltar i på tvärs över sundet. Är du
inte på Facebook, LinkedIn eller Twitter, går det utmärkt
att prenumerera på vårt nyhetsbrev till din e-post!
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STÖRRE STÄDER VID ÖRESUND
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