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Födelseort Medborgarskap

sid 1(2)

2. a) I vilket land har du arbetat?          2. b) Vad har du arbetat med?  

3. Var du med i någon svensk arbetslöshetskassa innan utlandsarbetet?
       till och med (ååmm)

4. Har du eller din arbetsgivare ansökt om intyg A1 eller E101 från Försäkringskassan innan utlandsarbetet?
Ja, bifoga kopia av Försäkringskassan beslut

5. Vilken typ av arbete/sysselsättning hade du?

Tillsvidareanställning

Visstidsanställning

Säsongsanställning

Egen verksamhet

Behovsanställning/
intermettent

Fr o m (ååmmdd) Heltid Deltid Timmar Procent

Om du har arbetat intermettent/vid behov, v g bifoga lönespecifikationer. 

6. Varför har arbetet upphört?
Anställningsavtalet har löpt ut

Uppsagd, ange orsak (bifoga kopia på uppsägningsbeskedet)

Slutat på egen begäran, ange orsak

Egen verksamhet, ange orsak till varför verksamheten upphört

7. a) Var du bosatt i Sverige innan arbetet/sysselsättningen utomlands?
Nej Ja, sedan (ååmmdd)

7. b) Om du har svarat ja på fråga 7a besvara även nedanstående frågor angående din bostad i Sverige.
Jag har ägt min egen bostad

Jag har hyrt min bostad (eget kontrakt) Jag har bott hos mina föräldrar

Jag har hyrt i andra hand/varit inneboende

7. c) Har du under arbetsperioden i det andra landet haft kvar din bostad i Sverige? Nej Ja

7. d) Om du hade en bostad i arbetslandet redovisa hur du bodde.

T o m (ååmmdd)

,

Fr o m (ååmmdd) Heltid Deltid Timmar ProcentT o m (ååmmdd)

,

Fr o m (ååmmdd) Heltid Deltid Timmar ProcentT o m (ååmmdd)

,

Fr o m (ååmmdd) Heltid Deltid Timmar ProcentT o m (ååmmdd)

,

Fr o m (ååmmdd) Heltid Deltid Timmar ProcentT o m (ååmmdd)

,

Nej

Nej Ja , ange tidigare a-kassa

8. a) Hur länge har du varit utomlands? Fr o m - t o m (ååmmdd-ååmmdd)
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9. Om du har familj (maka, make, sambo, barn, förälder), var har familjen varit bosatt under din arbetsperiod?

10. Varför valde du att arbeta utomlands?

11. Har du under din utlandsvistelse regelbundet besökt Sverige?

12. I vilket land bedömer du att dina möjligheter att få arbete är störst, i Sverige eller i arbetslandet?

Ja, minst en gång/vecka Ja, men mer sällan än en gång/vecka. Ange hur ofta

Nej, inte alls

Datum (ååååmmdd) Underskrift
15. Försäkran och underskrift. Jag försäkrar att uppgifterna jag har lämnat är riktiga och fullständiga.

 (ååmmdd)13. a) När återvände/flyttade du till Sverige?

13. b) Har du arbetat i Sverige efter att du återvände/flyttade hit? Om ja, v g bifoga blanketten  
”Arbetsgivarintyg”/”Arbetsintyg för företagare”.
13. c) Om du inte återvände/flyttade till Sverige direkt efter att arbetet i det andra landet upphörde, ange då vad du gjorde under den 
mellanliggande perioden. 

14. Vilken är din nuvarande sysselsättning?
Arbete

Egen verksamhet

Studerar

Arbetslös.       

Annat (t ex sjuk, föräldraledig), ange vad och 

fr o m (ååmmdd) Bifoga anställningsbevis/arbetsgivarintyg

Arbetsgivarens namn

Arbetsgivarens organisationsnummer

fr o m (ååmmdd)

Företagets namn

Företagets organisationsnummer

Bifoga studieintygfr o m (ååmmdd)

Anmäld på Arbetsförmedlingen       fr o m (ååmmdd)

fr o m (ååmmdd)

Sverige Arbetslandet

8. b) Hur länge hade du planerat att 
arbeta utomlands?
Övriga upplysningar

Nej Ja

Sverige Arbetslandet

Fr o m - t o m (ååmmdd-ååmmdd)
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