
 

 

 

 

 

 

Att söka uppehållstillstånd under ett besök i Sverige på grund av graviditet. 

Det första ni bör tänka på är att två grundkrav ska vara uppfyllda för att en ansökan av det här 

slaget ska vara möjlig att göra under en besöksvistelse i Sverige. 

 

Grundkraven kallas för rekvisit och handlar om själva anknytningen mellan två personer och 

skälet till att ansökan görs i Sverige och inte i hemlandet. 

 

Så här säger regelverken: 

 

Undantagen från huvudregeln 

Av 5 kap. 18 § första stycket utlänningslagen gäller som huvudregel att en utlänning som vill 

ha uppehållstillstånd i Sverige skall ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan 

i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan. Ett av undantagen 

från denna huvudregel är enligt samma paragraf punkten 5 om utlänningen har stark anknyt-

ning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen 

reser till ett annat land för att ge in en ansökan där. 

 

Anknytningsrekvisitet 

Enligt 5 kap. 3 § första stycket 1 utlänningslagen skall uppehållstillstånd, om inte annat följer 

av 17-17 h §, ges till en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som 

har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige.  

 

Bestämmelserna i 5 kap. 3 § utlänningslagen om uppehållstillstånd på grund av anknytning 

grundar sig på EG-direktivet om rätt till familjeåterförening (2003/86/EG). Direktivet anger 

också en rad situationer där uppehållstillstånd bör vägras. Bestämmelser i detta avseende har 

införts i 5 kap. 17 a och 17 b § utlänningslagen. 

 

Här menas att man ska vara lagligt gift eller sambo (enligt sambolagen). Som gift ska 

äktenskapet även vara registrerat. 

 

Som sambo ska man ha bott tillsammans och delat ett gemensamt hushåll under en tid av c:a  

sex månader enligt gällande praxis. 

 

Skälighetsrekvisitet 

Någon ändring av bestämmelsen i 5 kap. 18 § utlänningslagen gjordes inte i samband med 

genomförandet av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening. De ovan redovisade 

förarbetsuttalandena bör dock tolkas i ljuset av att sökanden, som en följd av de av direktivet 

föranledda lagändringarna, är berättigad till uppehållstillstånd i Sverige. Det principiella 

kravet på att ett uppehållstillstånd skall ha utverkats före inresan i Sverige och dess betydelse 

för att upprätthålla en reglerad invandring bör vägas mot de olägenheter som kan uppstå för 

de berörda enskilda personerna. 
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Rekvisitet ”inte skäligen kan krävas” i 5 kap. 18 § UtlL 

Uttrycket ”inte skäligen kan krävas” ger också vid handen att bedömningen måste vara 

individualiserad. Det finns alltså föga utrymme för mer generella anvisningar genom 

vägledande beslut. 

 

Beslutet visar dock på ett antal omständigheter som kan vägas in i bedömningen. Ingen av de i 

besluten angivna omständigheterna räcker ensamt för bifall, men sammantaget gör de att det 

inte skäligen kan krävas att just denna person i just detta läge återvänder för att utifrån ordna 

med uppehållstillstånd. 

 

Till att börja med måste vissa generella krav vara uppfyllda. Anknytningen måste vara i sig 

tillståndsgrundande, identiteten måste vara styrkt, pass måste finnas och inga vandels-

anmärkningar av vikt, avseende exempelvis illegal vistelse, får finnas.  

 

Även i övrigt ställs krav på den sökande. Den sökande får inte ha bidragit till tidsutdräkt i 

processen – utan istället aktivt bidragit till en effektiv process. Motsvarande krav ställs också 

på Migrationsverkets handläggning. Verket ska inte genom lång handläggningstid ha 

medverkat till att den sökande hamnat i ett besvärligt läge. Att avsevärd tid kommit att 

förflyta innebär inte att handläggningstiden behöver ha varit för lång i förhållande till våra 

mål – i det aktuella läget kan den för den sökande ha varit alltför lång. 

 

Vad som ytterligare försvårar ett återvändande till hemlandet för att ge in en ansökan där, är 

att – vilket är allmänt känt - flygbolagen inte tillåter resor efter 28:e graviditetsveckan. 

 

Även resförsäkringen upphör att gälla efter 28:e graviditetsveckan vilket innebär att sökanden 

i så fall får göra hemresan utan någon form av försäkringsskydd.  

 

Hänsyn skall även tas till anknytningen till hemlandet. De barn som sökanden ev. kan ha kvar 

i hemlandet innebär att hon/han även har en stark familjeanknytning dit. Även dessa barns 

intressen måste beaktas vid bedömningen. 

 

Det var lite om regelverken och den praxis som gäller idag. Nu till själva 

ansökningsförfarandet. 

 

Fyll i ansökningshandlingarna. 

Fyll i ansökningshandlingarna för ansökan om uppehållstillstånd. Du kan antingen använda 

den svenska eller engelska ansökningsblanketten - du väljer själv. Ansökningshandlingarna 

ska vara fullständigt ifyllda.  

. 

Sökanden i texten = är den person som söker uppehållstillståndet. 

Anknytningspersonen i texten = är den make, sambo, registrerad partner eller pojkvän som 

bor i Sverige. 

 

Nyetablerade förhållanden i det här sammanhanget: 

- är förhållanden som varat mindre än två år och där parterna inte tidigare sammanlevt i 

Thailand.  

 

Etablerade förhållanden i det här sammanhanget: 

- är förhållanden där parterna sammanlevt en längre tid än två år. 

 



Ansökningsblanketten på engelska heter 161011 och finns här:  

http://www.migrationsverket.se/download/18.51d465a612bb43eca6480003587/blbos_161011

_en.pdf 

 

Ansökningsblanketten på svenska heter 160011 och finns här:  

http://www.migrationsverket.se/download/18.51d465a612bb43eca6480003588/blbos_160011

_sv.pdf 

 

Ni ska även fylla i blanketten Familjeuppgifter. 

Blanketten på engelska heter 239011 och finns här: 

http://www.migrationsverket.se/download/18.51d465a612bb43eca6480003592/bl_fam_23901

1.pdf 

 

Blanketten på svenska heter 238011 och finns här: 

http://www.migrationsverket.se/download/18.51d465a612bb43eca6480003591/bl_fam_23801

1.pdf 

 

Vidare kan ni skicka med en försäkran om samlevnad för gifta och sambo blankett: 228011 

(om ni är gifta eller sambo) så blir Migrationsverket extra glada. 

 

Blanketten på svenska heter 228011 och finns här: 

http://www.migrationsverket.se/download/18.56e4f4801246221d25680001170/bl_forsakran_

228011.pdf 

 

Ni ska även skicka med en förtursansökan (ansökan skriver ni själva). 

 

Ni ska även skicka med ett följebrev (skriver ni själva) där ni förklarar och motiverar varför 

ansökan görs i Sverige och inte från sökandens hemland. Här lyfter ni fram de skäl ni har 

varför sambon eller frun inte kan resa hem och lämna in sin ansökan från hemlandet. 

 

Övriga dokument. 

När ni fyllt i ansökningshandlingarna är det en del thailändska dokument som ska bifogas 

själva ansökan. Har ni inte tillgång till dokumenten skaffar ni dem hos sökandens 

hemkommun (amphoer) i Thailand. 

 

Dokumenten ska vara översatta från thai till engelska eller svenska av en godkänd översättare 

och lämnas in tillsammans med ansökningsblanketterna till det Migrationsverk ni tillhör i 

Sverige. 

 

a.Pass kopior av följande sidor i sökandens pass: 

– passnummer 

– personuppgifter 

– förlängning av giltighetstid 

– namnändring 

– in- och utresestämplar samt 

– eventuellt visum och uppehållstillstånd för besök i Sverige. 

 

b. Sökandens thailändska ID-kort.  
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c. Sökandens husregister (samnao thabien bâan) - en lista över alla personer som finns 

registrerade på en viss adress. Endast uppgifter om den närmaste familjen behöver översättas 

(sökanden, sökandens make/maka, föräldrar, syskon och barn). 

 

d. 1 st personbevis för referenten – den person som du ska bo och leva tillsammans med i 

Sverige. Beställ ett familjebevis hos Skatteverket. Det får inte vara äldre än en månad när det 

lämnas in till Migrationsverket. 

Du finner Skatteverkets beställningstjänst här: 

http://www.skatteverket.se/servicetjanster/bestallningstjanst/personbevis.4.5098f9104ec1b573

28000231.html 

 

e. Anknytningspersonen ska även lämna in kopior i ett exemplar av sitt pass eller id-kort samt 

in- och utresestämplar till Thailand. 

 

Övriga thailändska dokument i förekommande fall. 

Dokumenten ska också översättas och lämnas in till Migrationsverket i ett exemplar av varje 

dokument. 

 

f. Namnändringsintyg. Om sökanden har ändrat för eller efternamn någon gång. 

 

g. Vigselbevis. Om sökanden är gift och äktenskapet är registrerat. 

 

h. Skilsmässobevis. Om sökanden tidigare varit gift och skiljt dig. 

 

i. Singelintyg. Om sökanden inte är gift utan är singel. 

 

j. Födelsebevis (sootìbàt) för dina barn. Om du har egna barn. 

 

k. Vårdnadsintyg (baj rápraang wâa khraj pen phôo oppagaralieng doo bot). Om vem som har 

vårdnaden om dina barn. Har sökande barn (kvinnliga sökanden), ska även domstolsbeslut 

avseende faderskap bifogas ansökan. 

 

l. Graviditetsintyg från ett sjukhus i Sverige eller Thailand. 

 

OBS! När ni skickar in handlingarna till Migrationsverket – gör det i ett rekommenderat brev 

så ni får ett kvitto på försändelsen. Det har hänt att försändelser försvunnit på vägen. 

 

I väntan på beslutet. 

Efter en tid kommer ni att bli kallade till Migrationsverket för en intervju. I samband med 

intervjun får ni även ett ärendenummer– använd detta vid kontakten med Migrationsverket.  

 

Är er ansökan om uppehållstillstånd korrekt ifylld och alla nödvändiga dokument bifogade 

finns det en chans till en hyfsat snabb handläggning.  

 

Oftast får din partner ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på två år som sedan kan förlängas till 

ett PUT (permanent uppehållstillstånd). Har ni sammanlevt mer än två år i Thailand (s.k. 

etablerat förhållande) får din partner oftast ett PUT direkt. 

 

När uppehållstillståndet är klart ska ni tänka på följande i Sverige. 

- att anmäla till folkbokföringen hos Skatteverket så ni får ert riktiga personnummer. Anmälan 
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görs personligen hos Skatteverket på din hemort. Ta med pass och handlingar som styrker ditt 

civilstånd och uppehållstillstånd. Behöver du tolk – meddela Skatteverket detta i förväg i så 

fall. 

 

Behöver du hjälp? 

Thaikonsult kan hjälpa dig med ansökningshandlingarna om du känner dig osäker eller tycker 

det verkar krångligt. Många använder sig av oss för att slippa onödiga misstag i 

ansökningshanteringen. 

 

Maila oss gärna och fråga – du når oss enklast på info@thaikonsult.se Vi svarar alltid. 

 

Med hälsningar från oss på Thaikonsult 
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