
Bilaga till pressmeddelande 27 januari 2023 

Frågor och svar om tillfälliga inreserestriktioner vid resor från Kina till Sverige 

Regeringen har beslutat om tillfälliga inreserestriktioner vid resor från Kina till 

Sverige. Inreserestriktionerna trädde i kraft den 7 januari och gäller nu till och med 

den 18 februari 2023. 

Vad betyder regeringens beslut om inreserestriktioner vid resor från Kina till Sverige? 

Inreserestriktionerna innebär att resenärer från Kina, vid ankomsten till Sverige, ska kunna 

visa upp ett intyg om negativt testsvar för pågående covid-19-infektion, oavsett om man är 

vaccinerad eller inte. Kravet gäller för vuxna och barn över 12 år.  

Svenska medborgare omfattas inte av kravet på intyg om negativt testsvar. Undantag görs 

även för flera andra kategorier av resenärer, till exempel för personer som har uppehålls-

tillstånd i Sverige, som är varaktigt bosatta i EU, övriga EES-medborgare samt deras 

familjemedlemmar. 

Se mer om vilka undantag från inreserestriktionerna som finns under rubriken ”Undantag”. 

Varför har regeringen beslutat om inreserestriktioner? 

Syftet med ett krav på intyg om negativt testsvar är fördröja en eventuell introduktion av nya 

virusvarianter och i förlängningen att minska belastningen på hälso- och sjukvården i Sverige. 

Till grund för beslutet ligger en hemställan som Folkhälsomyndigheten har gett in. 

Folkhälsomyndigheten har i en kompletterande hemställan den 24 januari anfört att 

regeringen bör överväga en förlängning av det tillfälliga kravet på intyg om negativt testsvar. 

Mot bakgrund av situationen i Kina kallade Sverige, i rollen som ordförande i Europeiska 

unionens råd, till ett möte inom ramen för rådets krishanteringsmekanism (IPCR) som ägde 

rum den 4 januari. Syftet med mötet var att nå en koordinerad ansats på EU-nivå beträffande 

åtgärder för att minska risken för smittspridning i samband med ett förväntat ökat antal 

resenärer från Kina. Detta möte har i sin tur föregåtts av förberedande möte i EU:s 

hälsosäkerhetskommitté. Under mötet kunde EU-länderna enas om gemensamma insatser 

som bör vidtas som försiktighetsåtgärder och för att bland annat så tidigt som möjligt kunna 

upptäcka nya virusvarianter. Vid ett uppföljande möte den 20 januari enades medlemsstaterna 

om ett fortsatt behov av en samordnad ansats på basis av vad som överenskommits den 4 

januari. Regeringen avser att fortsatt följa EU:s gemensamma linje och har därför beslutat om 

en förlängning av de tillfälliga inreserestriktionerna vid resor från Kina till Sverige. 

Hur länge kommer inreserestriktionerna att gälla? 

Kravet på intyg om negativt testsvar började gälla den 7 januari och gäller för närvarande till 

och med den 18 februari 2023. 



Vilka omfattas av inreserestriktionerna? 

Kravet på intyg om negativt testsvar gäller för vuxna och barn över 12 år som reser in i 

Sverige från Kina om man inte omfattas av något av undantagen.  

Se mer om vilka undantag som finns under rubriken ”Undantag”. 

Omfattas resenärer från Hongkong och Macao? 

Resenärer från de särskilda administrativa regionerna Hongkong och Macao omfattas av 

inreserestriktionerna.  

Vad gäller för resenärer från Taiwan? 

Resenärer från Taiwan omfattas inte av inreserestriktionerna. 

Gäller inreserestriktionerna även för svenska medborgare? 

Svenska medborgare omfattas inte av inreserestriktionerna och kan alltså resa in i Sverige 

utan att visa upp något intyg om negativt testsvar.  

Vilka intyg om negativt testsvar kommer att godtas? 

För information om vilka krav ett intyg om negativt testsvar ska uppfylla hänvisar regeringen 

till Folkhälsomyndigheten, som meddelar föreskrifter om detta.  

Kriterier fastställda för intyg om negativt covid-19-test vid inresa från Kina — 

Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)  

Varför krävs ett intyg om negativt testsvar även om man kan uppvisa ett 

vaccinationsintyg? 

Folkhälsomyndigheten anser att det är motiverat av smittskyddsskäl och regeringen har inte 

gjort någon annan bedömning.  

Vem kontrollerar intygen om negativt testsvar? 

Kontrollerna sköts huvudsakligen av Polismyndigheten. 

Undantag 

Vilka personer är undantagna från inreserestriktionerna? 

Krav på intyg om negativt testsvar gäller inte för: 

• Svenska medborgare

• Barn under 12 år

Undantag från testkravet görs även för: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2023/januari/kriterier-faststallda-for-intyg-om-negativt-covid-19-test-vid-inresa-fran-kina/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2023/januari/kriterier-faststallda-for-intyg-om-negativt-covid-19-test-vid-inresa-fran-kina/


 

 

• EES-medborgare eller medborgare i Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller 

Vatikanstaten 

• Personer som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat 

• Personer som har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat, Andorra, 

Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten 

• Personer som 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 

• Personer som har en sådan nära familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första 

stycket eller 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, till 

exempel make/maka, sambo, registrerad partner och barn  

• Personer som är medborgare i Förenade kungariket eller familjemedlemmar 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 

• Personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716), bland annat 

diplomater och konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater 

samt deras familjer och deras anställda 

• Personer med trängande familjeskäl 

• Personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl 

• Personer som i särskild ordning bjudits in av Regeringskansliet 

• Personal som transporterar gods samt annan personal inom transportsektorn, eller 

• Sjömän 

 

Det är de tillämpande myndigheterna (framför allt Polismyndigheten) som i varje enskilt fall 

avgör hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas. För information om den 

praktiska tillämpningen hänvisar regeringen till Polismyndigheten. 



 

 

Genvägar till berörda myndigheter 

• Information till dig som reser in i Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten 

(folkhalsomyndigheten.se) 

• Kriterier fastställda för intyg om negativt covid-19-test vid inresa från Kina — 

Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)  

• Inreserestriktioner till Sverige från Kina | Polismyndigheten (polisen.se) 

• Gränspolisen | Polismyndigheten  

• Aktuellt om covid-19 - Krisinformation.se 

• Regeringens arbete med coronapandemin (regeringen.se)  

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 

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 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2023/januari/kriterier-faststallda-for-intyg-om-negativt-covid-19-test-vid-inresa-fran-kina/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2023/januari/kriterier-faststallda-for-intyg-om-negativt-covid-19-test-vid-inresa-fran-kina/
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/inreserestriktioner/
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/aktuellt-om-covid-19
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/
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