
UPPTÄCK VÄRLDEN IGEN!
VART FÅR DU RESA?

Konsten att ta sig runt



DAGENS INNEHÅLL

• 13:30  Välkomna!

• 13:40  Hur kan du identifiera dig ?

• 14:10  Paus

• 14:15  Resa utomlands –Norden – Schengen – EU 

• 14:45  Paus

• 14:50  Att resa till ett land utanför EU

• 15:00 Frågor - diskussion

• Slut senast 15:30



NÄR BEHÖVER DU IDENTIFIERA DIG ?

• Vid kontakt med  myndigheter i Sverige –

• Polis, Skatteverket eller sjukvården

• Skatteverkets ID-kort med e-legitimation

• Betala för varor i affärer

• Betalas ofta med betalkort eller med 
kreditkort tillsammans med en PIN-kod

• BankID



GODKÄNDA ID-HANDLINGAR



FOLKBOKFÖRINGSREGISTRET

Personnummer uppbyggt på år – månad – datum – födelsenummer 
– checksiffra

Exempel   560309 – 5642

Över hundra år gammal   150923 + 6333

Är du född på skottdagen står det  XX0229 

Födda i Sverige får personnummer direkt.

Barn födda utomlands kan få samordningsnummer via 
ambassad.

Övriga statliga register – SPAR, fordon, certifikat, körkort, 
flygplan, etc



VEM UTFÄRDAR ID-KORT ?

• Pass Polisen   ( svensk medborgare )   

• Nationellt ID-kort – Polisen   ( svensk medborgare )

• Uppehållstillståndskort – Migrationsverket ( om du är 
folkbokförd i Sverige )

• ID-kort  med e-legitimation – Skatteverket  om du är 
folkbokförd i Sverige

• Bank-ID är en digital e-legitimation för identifikation i 
Sverige



GODKÄNDA PASS OCH ID-KORT

• ID-kort för resa över landsgränsen

• PASS

• Nationellt ID-kort ( Schengen)

• ID-kort för resa inom nordiska länderna

• Pass

• Nationellt ID-kort

• Körkort

• Skatteverkets ID-kort gäller bara i Sverige

• Myndighetskort - Polis, Kustbevakningen 



SVENSKA PASS



SVENSKT PROVISORISKT PASS



NÄR ÄR PASSET GILTIGT ?

• Passet skall vara helt och utan skador

• Utanför Schengen skall passet oftast vara giltigt 6 
månader efter hemresan.

• Speciella regler för provisoriska eller tillfälliga 
pass

• Inom Schengen räcker Nationellt ID – men 
hotell och polis kanske vill se ett pass …



NATIONELLT ID-KORT

”Gammalt” ID- kort ”Nytt” ID-kort sedan 2 augusti 

2021



ANDRA ID-KORT



HUR HAR RESANDET 
FÖRÄNDRATS?

• Digitaliseringen har ökat  under pandemin

• Resor med flyg och tåg har blivit alltmer 

digitaliserat

• Mer förberedelser krävs innan resan



PLANERA RESAN!

• Inresa till målet

• Pass eller relevant ID-kort .  Ev Visum

• Covidläge för utresa och inresa till 
resmålet och återresa till Sverige

• Gäller land och område

Regler för turistområdet

• Hemresa från målet



VART FÅR JAG RESA?



SCHENGEN

• Av EU-länderna är Irland, Bulgarien,

Cypern, Kroatien och Rumänien

inte anslutna till Schengenavtalet.

Om du stannar längre än tre månader, 

registrera dig på polisstationen

De giltiga ID-korten finns att finna i

https://concilium.europa.eu/Prado

https://concilium.europa.eu/Prado


NORDISKA PASSUNIONEN

För nordiska medborgare räcker det med 
körkort utfärdat i ett nordiskt land, eller annat 
personintyg som inte behöver vara utställd av 
polisen.

Medborgare med uppehållstillstånd  behöver 
också visa upp pass tillsammans med 
uppehållstillståndet.

Grönland, Jan Meyen och Svalbard ingår inte



RESEDOKUMENT

 ID-handlingar (Pass/ID-kort)

 Visum

 Ev vaccinationskort  (Gula kortet )

 Covid-bevis http://covidbevis.se

 Biljetter (resedokument)

 Kom ihåg försäkringsbolagets resedokument!

 medicinska intyg

http://covidbevis.se/


FÖRSÄKRINGSKASSANS
EU-KORT

• Beställ EU sjukförsäkringskort på försäkringskassan minst 
tio dagar i förväg

• Kortet gäller för akut vård inom EU i tre år

• Du betalar själv landets vårdavgift

• OBS! – Kostnader för ev sjuktransport till Sverige täcks 
inte av detta kort

• Om du är utomlands och blir akut sjuk men inte har ditt EU-kort till 
hands, kan du eller din vårdgivare kontakta Försäkringskassan på 
telefonnummer +46 771-524 524 för att få ett provisoriskt intyg. Du eller 
din vårdgivare måste uppge ditt svenska personnummer. 
Försäkringskassan kan inte utfärda ett provisorisk intyg på förhand.



NÄR DU BEHÖVER HJÄLP

• Vid allvarlig sjukdom, brott eller  olycka  -

kontakta försäkringsbolagets larmcentral 

• Ambassad kan utfärda provisoriskt pass eller 

kontakta anhöriga, lokala myndigheter eller 

myndigheter i Sverige.

• Vid enskilda fall kan ambassaden låna ut pengar 

till en avgift av 600 kr.

• Lånet skall betalas tillbaka inom en månad.

Inom Norden får du hjälp via socialjouren på 

plats.



SAJTER MED INFORMATION

• Regeringens reserekommendationer - UD Resklar

• https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/resklar/

• https://www.Swedenabroad.se

• Appar från reseföretag och transportföretag (SAS, Norwegian etc)

• UD-podden!

• https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-

19/COVID-19.html#global-overview-tab

https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/resklar/
https://www.swedenabroad.se/
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#global-overview-tab


RESA MED DJUR

• För resa med hund och katt inom EU

• Djuret ska vara ID-märkt

• Djuret ska ha en giltig vaccination mot rabies

• Hundar som reser till Storbritannien, Irland, Finland 

och Malta ska avmaskas mot rävens dvärgbandmask.

• Djuret ska ha EU-pass för sällskapsdjur



TÅGRESOR

• Planera, boka och få biljetten i Mobilen 

• SJ Prio

• Kort eller i Mobilen    biljetterna kan finnas i appen

• Julens SJ-resor släpptes 6 oktober

• www.tagbokningen.se

• www.sj.se

• www.Trainplanet.com train planner app - för Interrail

http://www.tagbokningen.se/
http://www.sj.se/
http://www.trainplanet.com/


KRYSSNINGAR ?

• Speciella regler gäller,  Skaffa information 

från kryssningsbolaget.



COVID-LÄGET INOM EUROPA

Norge –

Karantän för Sthlm 2021-10-14



TYSKLAND, SPANIEN

• Tyskland

• Vid inresa från högriskområden krävs föranmälan via 

internet

• https://www.einreiseanmeldung.de/

• https://www.rki.de

• Spanien

• https://Spth.gob.es en anmälan skall fyllas i av alla –

även för transitresenärer!

https://www.einreiseanmeldung.de/
https://www.rki.de/
https://spth.gob.es/


USA

• USA kräver pass med integrerat foto och maskinläsbar text och siffror 
längst ner

• Anmäl digitalt i förväg  med  ESTA som räknas som inresetillstånd.

• https://esta.cbp.dhs.gov/

• Provisoriska pass gäller inte.

• Turistskatt skall betalas…

• Adress till första boendet i USA

• Kontrollera din försäkring !  kreditkort eller hemförsäkring?

• Bra hjälp via sajten

• https://usatravelsonline.us.com/

https://esta.cbp.dhs.gov/
https://usatravelsonline.us.com/


VART I VÄRLDEN FÅR JAG RESA?

• Norden – oftast möjligt nu

• Schengen – Nja, med kontroll och ibland krävs digital föranmälan

• UK – Kräver 48 timmars föranmälan plus PCR i UK

• Amerika  – inreseförbud nu - USA öppnar upp i november?

• Australien – Troligen inte… undantag kan göras, men …

• Asien – Kontrollera på regionnivå! 

• Afrika – Kontrollera på regionnivå!



SLUTLIGEN …

•Använd appen UD Resklar och 

•Läs på www.Swedenabroad.se !

http://www.swedenabroad.se/

