
ARBETE UTOM
LAN

DS

www.unionensakassa.se

Hur beräknas ersättningen  
efter arbete utomlands? 
När du arbetar inom EU, EES, eller i Schweiz, gäller EU-förordningen. 
Som ett komplement till den finns den nordiska konventionen som 
gäller för dig som jobbar i något av de nordiska länderna. Dessa regel-
verk innebär att du kan ha möjlighet att räkna med ditt arbete om du 
behöver söka a-kassa när du är tillbaka i Sverige.

Genomsnittlig arbetstid
Vi fastställer din genomsnittliga arbetstid med stöd av svensk lagstiftning. 
Det innebär att vi räknar ut ett genomsnitt på all arbetad tid under de se-
naste 12 månaderna från det att du är arbetslös och också är anmäld som 
arbetslös och arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.  

Genomsnittlig inkomst per dag
När vi beräknar din genomsnittliga inkomst per dag använder vi istället 
reglerna i EU förordning 883/04. Av artikel 62 i förordningen framgår 
att förmån, det vill säga arbteslöshetsersättning, ska fastställas på lönen i 
senaste anställning eller på inkomst från egen verksamhet.

Inkomsten vi beräknar din ersättning på ska vara styrkt på sammanlägg-
ningsintyg som du begär från behörig institution i ditt före detta arbets-
land.  

Ett sammanläggningsintyg som vi använder är PD U1 och det kan du 
själv begära från behörig institution i ditt före detta arbetsland. Om du 
inte har begärt och fått intyg PD U1 begär vi in de intyg vi behöverför att 
beräkna din ersättning.  

Fortsättning på nästa sida
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Så här beräknar vi din ersättning

Arbetssökande direkt efter arbete inom EU, EES eller Scweiz

Efter avslutad anställning utomlands återvänder du till Sverige 
och söker ersättning från a-kassan. När vi ska pröva din rätt till 
ersättning är arbetet utomlands din senaste anställning och det är 
på den lönen vi baserar din ersättning. 

Om du har arbetat i Sverige efter arbetet inom EU, EES eller Scweiz

Du arbetar utomlands och återvänder till Sverige efter att din an-
ställning har upphört. Du får direkt arbete hos en svensk arbetsgi-
vare. När vi ska pröva din rätt till ersättning är det svenska arbetet 
den senaste anställningen som vi baserar din ersättning. 

Hur vi beräknar din ersättning är densamma oavsett om du är in-
flyttad till Sverige eller om vi bedömer att du är en äkta eller oäkta 
gränsarbetare också kallad sällanhemvändare. 


