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Sammanfattning 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) redovisar i denna rapport uppgif-
ter om de individer som, valde att söka arbete i ett annat EU/EES-land eller 
Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning underperioden 1 januari 2011 till 31 
december 2014. För tillstånd att göra detta behöver de intyg U2 eller E 303 enligt 
artikel 64 i EU förordning 883/2004 eller artikel 69 i EU-förordning 1408/71. Det 
är IAF som utfärdar intygen. 

 Antalet personer som beviljades intyg U2 och E303 varierade mellan 246 
och 305 under åren 2011 till 2014. Andelen av dem som sökte intyget och 
sedan verkligen utnyttjade det för att resa till ett annat EU/EES-land eller 
Schweiz för att söka arbete var högst 2013 (91 procent). 

 Antalet kvinnor som reste med intyg U2 eller E303 var något fler år 2011 
och 2012 jämfört med antalet män, medan antalet män var något fler år 
2013 och 2014.  

 Det framgår även att arbetssökande mellan 30 och 39 år använde möjlig-
heten i något större utsträckning än övriga ålderskategorier. 

 Det är arbetssökande med eftergymnasial utbildning som reste i störst ut-
sträckning. 

 De flesta av dessa arbetssökande tillhörde arbetslöshetskassorna Aka-
demikernas, Alfa, Kommunalarbetarnas eller Unionens.  

 Över hälften av dem som reste hade ett annat land än Sverige som födel-
seland och mellan 39 och 50 procent reste till det egna födelselandet för 
att söka arbete.  

 

  



Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 – 2014, IAF        5 
 

1 Inledning 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har kartlagt de individer som 
valde att söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz under perioden 1 
januari 2011 till 31 december 2014 enligt artikel 64 i EU förordning 883/2004 eller 
artikel 69 i EU-förordning 1408/71.  

Enligt EU-förordningarna nr 883/2004 och 1408/71 kan en person som är helt 
arbetslös och uppfyller villkoren för rätt till förmåner enligt en medlemsstats lag-
stiftning och som reser till en annan medlemsstat för att söka arbete där, behålla 
rätten till sådana förmåner under vissa förutsättningar. För detta behövs intyg U2 
eller E 303 som utfärdas av IAF.1  

Fram till maj 2010 utfärdades intyg E 303 till alla EU-länder, EES-länder och till 
Schweiz. När EU-förordning nr 883/2004 trädde i kraft i maj 2010 ersattes det 
med intyg U2 till alla EU-länder. Intyg E 303 var aktuellt för dem som reste till 
Schweiz fram till den 1 april 2012 och för dem som reste till EES-länderna fram 
till den 1 juni 2012. Efter dessa tidpunkter är det intyg U2 som gäller till alla EU-
länder, EES-länder och Schweiz med ett undantag. För tredjelandsmedborgare 
som reser till Storbritannien är det fortfarande intyg E 303 som gäller.2 

Vid resor med intyg E 303 är det den utländska institutionen som betalar ut ar-
betslöshetsersättningen till den sökande. Detta land fakturerar sedan i efterhand 
den svenska Arbetsförmedlingen.3 Vid resor med intyg U2 är det den svenska 
arbetslöshetskassan som betalar ut arbetslöshetsersättningen till den sökande 
när han eller hon söker arbete i det andra landet.   

För att kunna utnyttja möjligheten att i enlighet med dessa förordningar exportera 
sin arbetslöshetsersättning utomlands måste en arbetssökande i Sverige ha rätt 
till arbetslöshetsersättning enligt svensk rätt, det vill säga uppfylla kriterierna i 
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Det beror på att rätten till arbets-
löshetsersättning prövas enligt den nationella lagstiftningen. Ytterligare kriterier 
som ska vara uppfyllda för att beviljas intyg U2 respektive E 303 är bland annat 
att den sökande vid avresan ska ha varit anmäld som arbetslös arbetssökande 
på Arbetsförmedlingen samt ha varit helt arbetslös i minst fyra veckor sedan ar-

                                                
1 § 48 Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 
2 Storbritannien har inte ratificerat EU-förordning 1231/2010 om tredjelandsmedborgare. 
3 Detta sker genom att den svenska arbetslöshetskassan kontrollerar intyg E 303/blad 4 (redovis-
ning av utbetald ersättning) som fyllts i av den utländska institutionen. Arbetslöshetskassan åter-
kopplar sedan till Arbetsförmedlingen med det underlag som behövs inför faktureringen. Om avtal 
om att avstå från återbetalning finns behöver arbetslöshetskassan inte återkoppla till arbetsför-
medlingen.  
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betslöshetens inträde.4 Den sökande ska dessutom ha ansökt om intyget före 
avresan.5  

Den som har beviljats intyg U2 eller intyg E 303 och reser till annat EU/EES-land 
eller Schweiz för att söka arbete har från avresedagen sju dagar på sig att an-
mäla sig på arbetsförmedlingen i utlandet för att ha rätt till arbetslöshetsersättning 
från intygets första giltighetsdag. Sker anmälan senare än sju dagar från avrese-
dagen betalas ersättning ut först från den faktiska anmälningsdagen. Intyget har 
sedan tre månaders giltighet6 från den avresedag som finns angiven på intyget. 
Arbetsförmedlingen i den andra staten ska under denna period kontrollera att den 
sökande står till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söker arbete.7 

Denna rapport är en sammanställning av uppgifter över personer som sökt och 
fått rätten till bibehållen arbetslöshetsersättning vid arbetssökande i ett annat 
land begränsad till tre månader genom intyg U2 eller E 303. Uppgifterna är häm-
tade från IAF:s databaser Af-databasen8 och ASTAT9. Redovisningen avser intyg 
som har beviljats från 1 januari 2011 till och med 31 december 2014.  

 

  

                                                
4 Artikel 64 EU-förordning 883/2004 och artikel 69 EU-förordning 1408/1971. 
5 Artikel 55.1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 987/2009 av den 16 september 2009 
om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 samt artikel 83.2 Rådets förordning 
(EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71. 
6 Förvaltningsrätten har beviljat tre månaders förlängning av giltighetstiden för en av de arbetssö-
kande som ingick i rapportens population.  Denna arbetssökandes intyg har därför sex månaders 
giltighet. För att populationen ska vara likartad har denna individ exkluderats från IAF:s redovisning. 
Sedan den 15 maj 2013 får IAF inte förlänga perioden att med bibehållen ersättning söka arbete i 
något annat EU- eller EES-land eller i Schweiz så att perioden sammantaget överstiger tre måna-
der, se 28 § Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. 
7 Se artikel 55.5 tillämpningsförordning 987/2009 och artikel 83.3 tillämpningsförordning 574/72. 
8 Uppgifterna i Af-databasen kommer från Arbetsförmedlingens ärendehanteringssystem. 
9 Uppgifterna i ASTAT kommer från arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem 
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sättning veckan före eller veckan efter, men inte just den veckan som IAF under-
sökt. En annan förklaring kan vara att Arbetsförmedlingen inte har haft kontakt 
med den sökande, utan istället låtit honom eller henne stå kvar som inskriven, 
vilket medför en överskattning av antalet inskrivna.  


