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Tillståndslösa 

Personer som vistas i Sverige utan ett tillstånd, det vill säga saknar visum eller 
uppehållstillstånd eller inte har rätt att vistas här medan en ansökan prövas, anses som 
tillståndslösa.  
Om det inte finns några uppenbara uppgifter om att patienten har tillstånd att vara i Sverige, 
eller kan placeras under rubriken -Ej tillståndslösa- eller patienten svarar nekande på nedan 
frågor kan man tolka det som att patienten är tillståndslös.  

- Är du asylsökande? 
- Har du ett arbetstillstånd? 
- Har du ett uppehållstillstånd? 
- Har du ett visum? 

Tillståndslösa 
Personer som undanhåller sig verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning enligt 
utlänningslagen (2005:716). Personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om 
nödvändigt tillstånd för att vistas i landet.  
 
Exempel på tillståndslösa: 

• en tidigare asylsökande som har fått avslag på asylansökan och som håller sig undan 
avvisning 

• en tidigare avvisad som har rest in i Sverige igen 
• en person som arbetar här utan att ha sökt nödvändiga tillstånd 
• en person som har stannat kvar när visumet har gått ut 
• en anhörig som fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd och som stannar kvar här 

 

Ej tillståndslösa 
• Personer som har arbetstillstånd, visum eller uppehållstillstånd. 
• Personer som har ansökt om arbetstillstånd, uppehållstillstånd, anhöringinvandring m 

m och som inte har fått besked ännu. 
• Personer som har fått avslag på sin ansökan om t ex uppehållstillstånd och överklagar. 
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Exempel på ej tillståndslösa: 

• En person som fått avslag på sin ansökan om anhöriginvandring och överklagat 
beslutet. 

• En person från ett EU-land som är här i upp till tre månader men inte har med sig ett 
giltigt EU-kort. 
 

 
Detta innebär att även EU/EES-medborgare i enstaka fall (prop. 2012/13:109, s. 41) kan 
räknas som tillståndslösa. Det gäller de som vistats i landet mer än tre månader och saknar 
uppehållsrätt eller uppehållstillstånd och därmed vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut 
eller författning. Däremot räknas man inte som tillståndslös för att man saknar ett 
sjukförsäkringskort eller intyg.  
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