
Vad betyder ordet?                 

asyl 

 

 

Vad betyder ordet? 

uppehållstillstånd 

 

 

Vad betyder ordet? 

arbetstillstånd 

 

 

Vad betyder ordet? 

svensk medborgare 

 

 

Vad betyder ordet? 

Migrationsverket 

 

 

Vad betyder ordet? 

Sveriges riksdag 

 

Vad betyder ordet?    

handläggare 

 

 

Vad betyder ordet? 

asylsökande 

 

 

Vad betyder ordet? 

familjeåterförening 

 

 

Vad betyder ordet?              

LMA-kort 

 

 

Vad betyder ordet? 

permanent 

uppehållstillstånd 

 

Vad betyder ordet? 

tillfälligt 

uppehållstillstånd 

 



Vad betyder ordet? 

Överklaga 

 

Ordet betyder… 

... skydd.                                                               

Om en person är rädd för att bli förföljd 

eller dödad i sitt hemland kan man söka 

skydd i ett annat land. 

 

Ordet betyder… 

… en person som har tagit sig till Sverige 

och sökt skydd, men som ännu inte har fått 

ett slutgiltigt svar på sin ansökan. 

 

Ordet betyder… 

… att en person har fått ja på sin ansökan 

om att få tillstånd att bo i Sverige. Han eller 

hon får stanna i Sverige. 

 

 

Ordet betyder… 

… att en person skriver till en myndighet (t ex 

Migrationsverket) eller domstol att man inte håller 

med om det som myndigheten eller domstolen 

har bestämt. Personen vill att myndigheten eller 

domstolen ska ändra beslutet. 

 

Ordet betyder… 

… ett plastkort med personuppgifter och foto 

på en person som sökt asyl (skydd) i Sverige. 

Det ett bevis på att personen är asylsökande 

och att han/hon får vara i Sverige under tiden 

som personen väntar på beslut. 

 

Ordet betyder… 

… att du har rätt att stanna i Sverige                            

så länge du vill.  

 

Ordet betyder… 

… att du får stanna i Sverige en viss tid, 

oftast tre år eller 13 månader. 

 

 

Ordet betyder… 

… en person som jobbar med att utreda 

ärenden och utifrån svenska lagar fatta 

beslut. Kan till exempel jobba på 

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan. 

 

Ordet betyder… 

… att en eller flera familjemedlemmar har 

rätt att flytta till Sverige för att någon person i 

nära familjen fått permanent 

uppehållstillstånd i landet.  

 

Ordet betyder… 

… de som är födda i Sverige av svenska 

föräldrar. Även de invandrare som haft 

permanent uppehållstillstånd i Sverige i 

minst 5 år kan ansöka om detta.  

 

 

Ordet betyder… 

… att man fått tillstånd av Migrationsverket 

att arbeta i Sverige. Man har fått erbjudande 

om ett arbete i Sverige och ansökt om detta 

innan man flyttat in i landet. 

 

 



Ordet betyder… 

… den myndighet som tar emot och utreder 

ansökningar från personer som vill bo sig i 

Sverige, komma på besök, söka skydd 

undan förföljelse eller ha svenskt 

medborgarskap. 

 

Ordet betyder… 

… parlamentet i Sverige.  

Beslutar om vilka lagar vi ska ha i Sverige 

och ansvarar för statens pengar. 


