Inreseförbuden till Sverige – detta gäller från och med den 31 mars
Regeringen har beslutat att förlänga det generella inreseförbudet med krav på att
visa upp ett negativt covid-19 test vid inresa till och med den 31 maj 2021.
Regeringen har också beslutat att upphäva de särskilda inreserestriktionerna vid
resa från Danmark och Norge från och med den 31 mars. Därefter gäller krav
på negativt covid-19-test vid inresa från dessa länder till Sverige, med vissa
undantag, enligt samma regler som för övriga EES-stater.
Regeringens beslut innebär alltså att det även fortsättningsvis finns ett generellt
inreseförbud för utländska medborgare, som inte kan visa upp ett negativt
covid-19-test vid ankomsten till Sverige. Kravet gäller utländska medborgare som
är 18 år eller äldre, med vissa undantag som tas upp nedan. Från länder utanför
EU/EES, s.k. tredje land, måste man utöver testkravet dessutom tillhöra en viss
undantagen personkrets för att få resa in i Sverige.
Det negativa covid-19-testet får, liksom tidigare, inte vara äldre än 48 timmar
räknat från när testet gjordes. För arbetspendlare och gränsstudenter finns det
lättnader i den tidsgräns på 48 timmar som annars gäller. Dessa ska kunna visa
upp test som är högst en vecka gamla.
Regeringen har också beslutat att samma regler ska gälla vid resa från
Storbritannien till Sverige som vid resa från andra länder utanför EU/EES, s.k.
tredje land, från och med den 31 mars. Det innebär i praktiken ett fortsatt
inreseförbud med krav på att visa upp ett negativt covid-19 test vid inresa från
Storbritannien, med vissa undantag som tas upp nedan.
Svenska medborgare har alltid rätt att resa in i Sverige och omfattas inte av vare
sig inreseförbud eller testkrav. Alla som har varit utomlands ska dock följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om testning och karantän efter inresa,
rekommendationer som finns för att begränsa smittspridningen.
Kortfattad information om reglerna finns nedan. Ytterligare information kommer
att göras tillgänglig på regeringens webbplats.
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Detta kommer att gälla vid inresa från samtliga EES-stater1 och Andorra,
Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten från och med den 31
mars

Från dessa länder får man resa in om man kan visa upp ett negativt covid-19-test
som har utförts inom 48 timmar före ankomsten eller om man har undantagits
från testkravet.
Följande personer undantas från testkravet:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

personer under 18 år
personer som bor i Sverige
personer med trängande familjeskäl
personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn
personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och
sjukvårdstransporter
personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som inte kan
anstå
personer som passerar gränsen som ett led i utövandet av renskötsel
sjömän
personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716), bl.a.
diplomater och konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av
främmande stater samt deras familjer och deras anställda
personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller
samarbete inom räddningstjänsten
personer vid danska myndigheter eller andra danska offentliga organ som i
tjänsten reser via Sverige mellan Bornholm och en annan del av Danmark
personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra
humanitära skäl.

Personer som återkommande passerar gränsen för att utföra arbete eller studera i
Sverige eller en annan stat ska kunna uppvisa ett intyg om negativt provsvar från
testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom en vecka före
ankomsten.
Det finns inget undantag från vare sig inreseförbudet eller det negativa testkravet
för personer som kan visa att de har vaccinerats mot covid-19 eller har
antikroppar.
För information om kriterierna för negativa provsvar hänvisar regeringen till
Folkhälsomyndighetens webbplats.
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Utöver Sverige är följande stater EES -stater:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
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Detta kommer att gälla vid inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredje
land (det vill säga övriga länder) från och med den 31 mars

Vid inresa från dessa länder måste man till att börja med tillhöra en viss
personkrets (annars får man inte resa in även om man kan visa upp ett negativt
covid-19-test).
Personkretsen omfattar personer som
•
•
•
•

•

•

•

är EES-medborgare eller medborgare i Andorra, Monaco, San Marino,
Schweiz eller Vatikanstaten
har ställning som varaktigt bosatta i Sverige eller en annan EU-stat
har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat, Andorra, Monaco,
San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten
har nationell visering i Sverige eller nationell visering för längre tid än tre
månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller
Vatikanstaten
har en sådan nära familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket, 5
kap. 3 § första stycket 1–4 eller 3 a § utlänningslagen (2005:716) till en person
som omfattas av någon av punkterna ovan eller till en svensk medborgare,
t.ex. make/maka, sambo, registrerad partner och barn under 21 år
är medborgare i Förenade kungariket eller familjemedlem till en sådan
medborgare, under förutsättning att han eller hon omfattas av artikel 10 i
avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur
Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29,
31.1.2020, s. 7), dvs. brittiska medborgare som har eller har ansökt om
uppehållsstatus
är bosatta i Australien, Nya Zeeland, Rwanda, Singapore, Sydkorea eller
Thailand.

Personkretsen omfattar även utlänningar som har särskilt angelägna behov eller
som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, till exempel
•
•
•
•
•
•
•
•

personer med trängande familjeskäl
passagerare i transit
gränsarbetare
personer som reser i syfte att studera
personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn
säsongsarbetare inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring
hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård och
personal inom äldreomsorgen
personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av
sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas
verksamhet, militär personal och annan personal inom ramen för
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•

•
•

•

internationellt försvarssamarbete, hjälparbetare och personal inom det civila
försvaret
personer som reser i syfte att utföra högkvalificerat arbete, om deras
arbetsinsats är nödvändig ur ett ekonomiskt perspektiv och arbetet inte kan
skjutas upp eller utföras på distans, däribland personer som ska delta i eller
utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar
sjömän
personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen, bl.a. diplomater och
konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt
deras familjer och deras anställda
personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra
humanitära skäl.

Om man tillhör ovanstående personkrets måste man dessutom kunna uppvisa
ett negativt covid-19-test. Från själva testkravet finns följande undantag:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

personer under 18 år
personer som har ställning som varaktigt bosatta i Sverige
personer som har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i Sverige
medborgare i Förenade kungariket eller familjemedlem till en sådan
medborgare, under förutsättning att han eller hon på grund av uppehåll i
Sverige omfattas av artikel 10 i avtalet om Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och
Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7), dvs.
brittiska medborgare som har eller har ansökt om uppehållsstatus
personer med trängande familjeskäl
personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn
sjömän
personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716), bl.a.
diplomater och konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av
främmande stater samt deras familjer och deras anställda
personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra
humanitära skäl.

Det finns inget undantag från vare sig inreseförbudet eller det negativa testkravet
för personer som kan visa att de har vaccinerats mot covid-19 eller har
antikroppar.
För information om kriterierna för negativa provsvar hänvisar regeringen till
Folkhälsomyndighetens webbplats.
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