
Asylsökande
En utländsk medborgare (ej EU) 
som i Sverige begärt skydd men 
som inte fått sin ansökan slutligt 
prövad av Migrationsverket eller 

migrationsdomstol.

Flykting
Utlänning som ansökt om asyl och 
fått  uppehållstillstånd i Sverige av 

� yktingskäl (enligt Genève-
konventionen/internationell rätt).

Flykt från krig, fattigdom, natur-
katastrof m. m. ger inte per au-

tomatik status som � ykting.

Flyktingskäl
Enligt � yktingkonventionen, 
svensk lag och EU-regler …

Välgrundade skäl för rädsla för 
förföljelse på grund av ras,

nationalitet, religiös eller politisk 
uppfattning, sexuell läggning

eller tillhörighet till viss
samhällsgrupp.

Kvot� ykting
Utländsk medborgare som före 

resan till Sverige fått
uppehållstillstånd (inom den kvot/

antal regeringen satt upp).

Resan till Sverige organiseras och 
betalas av Migrationsverket.

Kommunplaceras direkt.

Alternativt
skyddsbehövande

En person  som riskerar att
stra� as med döden eller att

utsättas för kroppsstra� , tortyr eller 
annan omänsklig eller förnedrande

behandling eller som civilperson 
löper stor risk att skadas på grund 

av väpnad kon� ikt.

Identitet
Finns ingen rättslig de� nition, 

enligt praxis  är det namn, födel-
setid och medborgarskap. Styrks 
av pass eller id-handling utfärdat 

av myndighet i hemlandet.

Medborgarskap
Ett rättsligt bindande förhållande 
mellan stat och individ. Uppstår 

genom automatik vid födelse
eller efter ansökan/anmälan.

Tredjelands-
medborgare

Personer som inte är medborgare 
i något EU/EES land eller i

Schweiz.
Kan ha uppehållstillstånd inom 

EU/EES.

Permanent
uppehållsrätt

Gäller medborgare i EU/EES-land 
samt familjemedlemmar som

vistats lagligt i Sverige under 5 år.

Går att ansöka om intyg på den
permanenta uppehållsrätten.

Permanent
uppehållstillstånd 

PUT
En utländsk medborgare som

beviljats PUT har tillstånd att bo 
och arbeta i Sverige på obegränsad 

tid (så länge man är bosatt i
Sverige).

Utvisning
Beslut om avlägsnande som en
person kan få från och med tre 

månader (längre tid än tre månad-
er) efter den dag hen ansökt om 

uppehållstillstånd.

Domstol kan även döma till
utvisning vid brott.

Avvisning
Beslut om att en person skall lämna

Sverige. Kan beslutas av polis.
Beslutet skall fattas inom tre 

månader.
Avvisningsbeslutet får normalt inte 

verkställas innan det vunnit laga 
kraft.

Avvisning med 
omedelbar

verkställighet
Om det är uppenbart att en person
saknar rätt till asyl eller uppehålls-

tillstånd kan hen få beslut om 
avvisning som skall genomföras 

omedelbart. Personen får inte 
stanna i Sverige i väntan på ev

överklagan (t ex utgånget visum).

Laga kraft
När det inte längre � nns möjlighet 

att överklaga ett beslut eller en 
dom – eller när denna möjlighet 

aldrig funnits –
vinner beslutet eller domen laga 

kraft (börjar gälla).

Förvar
En låst lokal där asylsökande och 

andra utlänningar hålls i väntan på 
avvisning/utvisning.

I regel inte dömd för kriminell
handling.

Ingen rätt att arbeta.

Allmän ordning
och säkerhet

Ordningen som råder i samhället, på of-
fentlig och allmän plats.

Den ordning som ska råda för att män-
niskor ska känna sig trygga och säkra 
när de vistas på allmänna platser och 

deltar i allmänna sammankomster. 

Ankomstkommun 
– ensamkommande 

barn
Den kommun där barnet först tar 

kontakt med en svensk myndighet. 
Kommunen ansvarar då i första 

hand för boende
(börjar gälla).

Anvisningskommun 
– ensamkommande 

barn
Den kommun Migrationsverket an-
visar för att ta hand om barnet, den 

anvisade kommunen tar över det 
långsiktiga ansvaret.

Ordförklaringar
enligt Migrationsverkets ordlista och lagars de� nitioner
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