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Storbritanniens poängbaserade 
immigrationssystem (points-based 
immigration system): En introduktion för 
EU-medborgare
Observera att "EU-medborgare" som hänvisas till i denna vägledning inkluderar EU-, EES- och 
schweiziska medborgare. De som är bosatta i Storbritannien före den 31 december 2020 bör 
ansöka till EU Settlement Scheme och har till och med den 30 juni 2021 att göra en ansökan.

Storbritannien lämnade Europeiska unionen den 31 januari 2020. Den fria rörligheten mellan 
Storbritannien och Europeiska unionen upphörde den 31 december 2020 och från och med den 
1 januari 2021 kommer Storbritannien att implementera ett poängbaserat immigrationssystem 
som prioriterar färdigheter och talang framför personens ursprung.

Om du inte var brittisk medborgare före den 31 december 2020 och inte har några rättigheter 
inom ramen för utträdesavtalet, måste du uppfylla specifika krav för att arbeta eller studera 
i Storbritannien från och med den 1 januari 2021. Du måste också klara relevanta kontroller, 
inklusive brittiska brottslighetskontroller. Du kan fortsätta att besöka Storbritannien i upp till 
6 månader utan att ansöka om visum och kan delta i ett brett utbud av aktiviteter, inklusive 
turism, besöka familj och vänner, korttidsstudier och affärsrelaterade aktiviteter, till exempel 
evenemang och konferenser. Den fullständiga listan över tillåtna aktiviteter för besökare 
finns på GOV.UK.

Irländska medborgares status fortsätter att skyddas som en del av Common Travel 
Area-arrangemang. Därför behöver irländska medborgare inte tillåtelse att komma till 
Storbritannien (förutom under ett mycket begränsat antal omständigheter) och är därför inte 
berättigade att ansöka enligt det nya poängbaserade immigrationssystemet (points-based 
immigration system).

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-v-visitor
https://www.gov.uk/government/publications/common-travel-area-guidance/common-travel-area-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/common-travel-area-guidance/common-travel-area-guidance
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EU Settlement Scheme

Om du var bosatt i Storbritannien senast den 31 december 2020 ska 
du och din familj ansöka om EU Settlement Scheme för att fortsätta 
bo i Storbritannien efter den 30 juni 2021. Tidsfristen för ansökan är 
den 30 juni 2021.

Ansöka genom det poängbaserade immigrationssystemet
Om du är berättigad ska du börja din ansökan på GOV.UK. Du kommer att behöva visa att 
du uppfyller relevanta kriterier och får det antal poäng som krävs för det visum du söker. 
Detaljerad vägledning för varje rutt finns på GOV.UK. 

Som en del av din ansökan måste du verifiera din identitet. De flesta kommer att kunna göra 
detta med hjälp av en smartphone, genom ”UK Immigration: ID Check-appen, som en del av 
onlineansökan. De som inte kan använda ”UK Immigration: ID Check’ app måste besöka ett 
Visa Application Center. Mer information om ansökningsprocessen finns på GOV.UK.

Du måste betala en ansökningsavgift och om du avser vistas i Storbritannien i mer än 
6 månader kan du behöva betala en Immigration Health Surcharge, vilket gör att du får 
tillträde till Storbritanniens National Health Service (NHS).

Behandlingstiderna för ansökningar varierar beroende på det visum du söker och den 
tillgängliga tjänsten. Du måste ansöka och få en bekräftelse på att din ansökan har godkänts 
innan du reser till Storbritannien.

Uppehållsberättigade kan göra sin egen ansökan. EU-medborgare som inte kvalificerar 
sig som en uppehållsberättigad under en poängbaserad viseringsväg eller enligt EU-
förlikningsplanen måste ansöka och kvalificera sig för inresa eller stanna på samma grund 
som icke- EU-medborgare genom immigrationsbestämmelserna för familjer.

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means
https://www.gov.uk/find-a-visa-application-centre
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/941372/6.7031_HO_PBIS_Guidance_Re-Brand_Updates_Application_Final_2_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/941372/6.7031_HO_PBIS_Guidance_Re-Brand_Updates_Application_Final_2_.pdf
https://www.gov.uk/guidance/visa-decision-waiting-times-applications-outside-the-uk?step-by-step-nav=cafcc40a-c1ff-4997-adb4-2fef47af194d
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-dependants-of-uk-visa-applicants-tiers-1-2-4-5
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Arbeta i Storbritannien

Visa för yrkesutbildade (Skilled Worker visa)
För att vara berättigad till detta visum måste du visa att:

 • du har ett erbjudande om anställning från en licensierad sponsor på önskad nivå 

 • du få en lön som motsvarar den relevanta minimilönströskeln av din sponsor (normalt 
£25 600 eller sedvanlig lön för deras specifika jobb, beroende på vad som är högre) 

 • du kan tala engelska på mellannivå B1 (med hänsyn till den gemensamma europeiska 
referensramen för språk).

Om du kommer att tjäna mindre än £25 600 – men mindre än £20 480 – kanske du 
fortfarande kan ansöka genom att "byta ut" poäng för specifika egenskaper mot din lön. Du 
kan till exempel kunna handla poäng om:

 • du har ett jobb erbjudande i ett bristyrke

 • du har en doktorsexamen i ett ämne som är relevant för jobbet

 • du har en doktorsexamen i ett STEM-ämne som är relevant för jobbet (vetenskap, 
teknologi, teknik, matematik) 

 • du är en nyanställd (lönekravet för nyanställda kommer att vara 30 % lägre än satsen för 
erfarna arbetare i alla yrken, till en lägre gräns på £20 480).

Ansöka om ett visum för yrkesutbildade på GOV.UK.

https://www.gov.uk/skilled-worker-visa
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Kvalificerat arbete: Hälso- och vårdvisum (Health and Care visa)
Den brittiska regeringen välkomnar det viktiga bidrag som läkare, sjuksköterskor och 
annan hälso- och sjukvårdspersonal från utlandet gör till NHS och den bredare hälso- och 
vårdssektorn.

Om du har en berättigad anställning inom sjukvården och har ett erbjudande från NHS, 
socialvårdssektorn eller arbetsgivare och organisationer som tillhandahåller tjänster till NHS, 
kan tala engelska och uppfylla kraven på vägen för yrkesutbildade, kan du ansöka om ett 
visum för hälsa och vård för att komma till Storbritannien med din familj.

Det kommer att bli påskyndat inträde, med reducerade ansökningsavgifter och dedikerat stöd 
genom ansökningsprocessen. Om du är berättigad att ansöka om ett hälso- och vårdvisum, 
kommer du också att vara befriad från att behöva betala Immigration Health Surcharge.
Frontlinearbetare inom hälso- och sjukvårdssektorn som inte är berättigade att ansöka om 
hälso- och vårdvisum måste betala Immigration Health Surcharge och kan dra nytta av ett 
ersättningssystem där de kommer att ersättas för denna kostnad. 

Ansöka om ett hälso- och vårdvisum på GOV.UK.

https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application
https://www.gov.uk/government/publications/immigration-health-surcharge-applying-for-a-refund/immigration-health-surcharge-guidance-for-reimbursement-2020
https://www.gov.uk/health-care-worker-visa
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Global Talent 
Visumet Global Talent gör det möjligt för de allra skickligaste att komma till Storbritannien utan 
ett jobberbjudande. Detta visum omfattar erkända ledare och morgondagens ledare inom 
vetenskap, humaniora, teknik, konst (inklusive film, modedesign och arkitektur) och digital 
teknik, med individuella unika färdigheter som berikar Storbritanniens expertis, ekonomi och 
samhälle. Toppforskare och forskare drar nytta av en snabbare godkännandeprocess som en 
del av ett STEM-snabbprogram.

Ansöka om ett Global Talent Visa på GOV.UK.

Alternativa viseringsvägar och specialiserade yrken
Det finns en rad andra viseringsvägar tillgängliga för arbete i Storbritannien, som till 
exempel Start-up och Innovator-visum (Start-up and Innovator visas). Det finns också 
viseringsvägar för ytterligare specialiserade yrken, inklusive religionsministrar, idrottsfolk och 
kreativa personer.

Studera i Storbritannien

Studieväg (Student Route)
Storbritannien har en världsledande utbildningssektor och kommer att fortsätta att välkomna 
begåvade och högpotentiella studenter till universitet och högskolor, vidareutbildning och 
engelska språkskolor, samt friskolor. 

För att vara berättigad till detta visum måste du visa att:

 • du har erbjudits en plats på en kurs av en licensierad studentsponsor  
(Home-Office licensed student sponsor)

 • du kan tala, läsa, skriva och förstå engelska

 • du har tillräckligt med pengar för att försörja dig själv och betala för din kurs

 • du verkligen avser studera i Storbritannien.

Läs vår studievägledning för mer information om studievägen. Du kan ansöka om ett 
Studentvisum (Student visa) på GOV.UK.

Det finns ett separat barnstudentvisum (Child Student route) för barnstudenter mellan 
4–17 år som vill studera på friskola.

Du kan ansöka om ett Studentvisum (Student visa) på GOV.UK.

https://www.gov.uk/global-talent
https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens
https://www.gov.uk/student-visa
https://www.gov.uk/child-study-visa
https://www.gov.uk/student-visa
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Examensvisum (Graduate visa)
Om du framgångsrikt avslutar en examen på grundnivå eller högre i Storbritannien, kommer 
du att kunna ansöka om ett doktorandvisum för att stanna och arbeta, eller söka arbete, under 
en maxperiod på 2 år (3 år för doktorander) efter slutföra dina studier.

Examensvisum kommer att öppna sommaren 2021 för internationella studenter som sponsras 
av en licensierad studentsponsor (Home Office-licensed Student sponsor) som har en 
meritlista som motsvarar den brittiska regeringens invandringskrav.

Från examensvisum kommer du att kunna gå vidare till olika visumvägar om du har ett 
lämpligt jobberbjudande från en sponsor och kan uppfylla visumkraven.

Ta reda på mer om det poängbaserade 
immigrationssystemet på GOV.UK.

https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens
https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens
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