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Bilaga 2                      Stockholm, 7 december 2020 

 

Berättelser från verkligheten  

Bilaga till Svenskar i Världens remissvar till utredningen om en långsiktig och 

hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) 

 

Utlandssvensk i Paris 

Jag är svensk och bor i Frankrike med min fru från Kina. Jag är civilingenjör från KTH, 

doktor i fysik och nu projektledare. Hon har en master i management och är projektledare 

inom IT. Gifta sen 2017. Efter att min pappa gick bort vill vi gärna flytta till Sverige. Idag kan 

vi inte göra det utan behöva skiljas åt. Vem vet hur länge? 1 år? 2 år? 

Tack för att ni lyfter denna fråga. Vi trodde att utlandssvenskar var för få för att bli hörda. 

 

Berättelse om utlandssvensk som flyttar hem 

Jag flyttade till Kalifornien, USA, över trettio år sedan när min handledare till mitt då 

pågående doktorandarbete flyttade sitt labb till San Diego-området. Jag fick trots detta en 

doktorsgrad från Uppsala, men stannade kvar i USA, fick jobb och så rullade livet på. Jag 

behöll mitt svenska pass hela tiden och ansökte aldrig om medborgarskap i USA. Men jag 

träffade en älskad man, genom att spela musik tillsammans, och vi har nu bott ihop i San 

Diego ett antal år. I våras blev jag som numera fullfjädrad forskare rekryterad av 

AstraZeneca i Göteborg och flyttade "hem" till Sverige för ungefär en månad sedan. Min 

man sökte naturligtvis uppehållstillstånd i Sverige som min sambo, men har fått veta att det 

kan ta upp till två år tills det blir godkänt och han kan komma till mig i Sverige. Han får 

tydligen inte ens sätta fot i Sverige under hela den tiden. Vi talar via Facebook Messenger 

dagligen och försöker hålla modet uppe på varandra, men sorgen och oron är mycket stor. 

Jag förstår inte varför Sverige, som ju faktiskt utbildade mig helt gratis hela vägen upp till 

doktorsgraden, inte vill göra det lättare för folk som jag att komma hem med våra 

livspartners. Hade jag vetat att det skulle bli så här hade jag nog knappast accepterat 

erbjudandet och tagit jobbet. Jag måste ju ändå vara ett ganska bra exempel på hur Sverige 

kan tillgodogöra sig erfarenheter som inhämtats utomlands. 

 

Flytta hem från Argentina med familj 

Jag är svensk medborgare, Sverige investerade i min utbildning vilket gjorde att jag blev 

nyfiken på att resa, se världen och lära mig mer. Jag har bott i Storbritannien i 10 år, i 
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Spanien i 3 år och nu är jag bosatt i Argentina sedan 3 år tillbaka. Min man är därifrån och vi 

har en son på fyra år. Vi är gifta och har ett etablerat förhållande sedan 2014. Vi fick 

information från svenska ambassaden i Buenos Aires att försörjningskravet inte gäller när 

man har barn och hela familjen ska flytta. Vi fick avslag för den regeln gällde inte längre. Jag 

har försökt på alla sätt och vis med hjälp av advokater och myndigheter, men kommer hela 

tiden fram till att det enda sättet för oss att återvända till Sverige är att jag och min son 

separeras från min man respektive pappa. Detta tycker jag är ohållbart. Min son är svensk 

medborgare och borde väl ha rätt till att få vara med sin pappa ovillkorligt. Det står att 

särskild hänsyn ska tas till barn, men i praktiken ser det helt annorlunda ut. Min man har ett 

yrke som dessutom är eftertraktat i Sverige. 

 

Flytt från Chile  

Jag delar med mig av min erfarenhet hittills att flytta hem till Sverige med familj. Jag 

flyttade till Chile 2007. Min fru är från Colombia, vi träffades 2005, gifte oss 2010 och har två 

barn, 6 och 3 år.  

Vi började nyligen fundera på att flytta till Sverige för att ge våra barn möjligheten att växa 

upp i landet. Genom min arbetsgivare dök en möjlighet upp om en tjänst i Sverige som jag 

sökte och fick, och som jag ska börja i mars 2021.  

När vi började kolla upp hur min fru skulle göra för att få uppehållstillstånd blev vi varse 

om de regler som gäller. Jag har ännu inte ordnat bostad i Sverige, vilket betyder att 

handläggningsprocessen inte påbörjas. Då handläggningstiden är diffus och då min fru inte 

får vistas i landet tills beskedet, står vi inför situationen att vi redan nu måste ordna bostad 

och att varje dag som går utan bostad är en dag som jag kommer vara ifrån min fru och 

mina barn, då dom kommer stanna i Chile tills uppehålls-tillståndet är klart. Som det ser ut 

nu reser jag ensam till Sverige i mars och kommer då inte ha klart hur lång tid vi som familj 

kommer vara separerade.   

Jag har flyttat mellan länder ett antal gånger och vet att det är en process som är stressig. 

Den stress och osäkerhet som denna migrationsprocess för med sig är dock mycket värre an 

jag kunde tänka mig.   

 

Flytta tillbaka till Sverige är mycket svårt 

Jag växte upp i Sverige och flyttade till Silicon Valley i USA 1996 för att ta del av tech startup 

scenen. År 1999 gifte jag mig med en amerikanska. Vi har två barn med amerikanskt och 

svenskt medborgarskap. Nu har vi för avsikt att flytta hela familjen till Sverige sommaren 

2021. När jag började utreda min frus situation för uppehållstillstånd upptäckte jag att den 

nuvarande lagen betyder att jag kan flytta till Sverige med mina barn, men min fru sedan 
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över 20 år måste vänta i USA tills ärendet har behandlats och det kan ta ca ett års tid. Jag har 

för närvarande varken bostad eller inkomst i Sverige men med avseende på min och min 

frus bakgrund och erfarenhet inom teknologibranschen bör vi vara attraktiva på den 

svenska arbetsmarknaden.  

Den nuvarande lagstiftningen gör vår flytt tillbaka till Sverige mycket komplicerad och 

oviss. Mina barn skulle kunna vara utan sin mamma i över ett år. Det är fullkomligt 

orimligt. 

Jag växte upp och pluggade i Sverige. Jag flyttade sedan utomlands för att berika mina 

erfarenheter. Nu vill jag återvända till Sverige och dela med mig dessa erfarenheter som bör 

vara mycket attraktiva för det svenska näringslivet, men enligt gällande lag verkar det vara 

av mindre intresse för Sveriges politiker. Det är minst sagt ett märkligt sätt att behandla ett 

lands tillgångar. Jag ser fram emot en snabb lösning på detta dilemma. Vår klocka tickar. 

Det är åtta månader tills vi hade tänkt flytta.  

 

”Jag längtar efter pappa”  

”Jag längtar efter pappa”. Åttaåringen sparkar i gruset på väg hem från skolan. Det har gått 

sex veckor sedan pappa åkte tillbaka till Ghana och vi vet inte när han kan komma nästa 

gång. Mamma gör alla hämtningar och lämningar på förskola, skola och fritids och stressar 

till arbetet där hon jobbar heltid. Efter sex månader då man inte hört något alls från 

Migrationsverket lämnade familjen in en begäran om att avsluta ärendet. Den fick avslag. 

Vi bor i Sverige nu, familjen om två barn och två vuxna började processen att flytta från 

Ghana i april 2019. Trots att den svenska partnern vid tiden för ansökan hade 

arbetskontrakt, hyreskontrakt samt att vi är gifta sedan 2008 och de två barnen har svenska 

personnummer kunde föräldern från Ghana ansluta först i mars 2020. Det vill säga 

processen tog 11 månader. Detta var speciellt svårt för barnen 5 och 8 år att vara utan en 

förälder. Det var också en stor påfrestning för den svenska partnern som ensam försörjde 

familjen och hyrde en stor andrahandslägenhet. Det var också ekonomiskt svårt. Samtidigt 

som vi på bara en lön skulle hyra en lägenhet med plats för fyra (lagen förordar en viss 

lägenhetsstorlek) var vi också tvungna att ha kvar huset i Ghana då partnern där behövde 

någonstans att bo. Vi kände oss glada att vi ändå hade fått ett besöksvisum så den 

ghananska föräldern kunde hälsa på, dock kostar en flygbiljett tur och retur 10 000 kr och 

Schengen visa kräver att han endast spenderar 45 dagar i Schengen under en 90 

dagarsperiod. Han hälsade på två gånger. 
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Flytt från Kenya  

Jag bor med min kenyanska pojkvän i Kenya. På grund av att jag är student så uppfyller inte 

jag försörjningskravet på arbetsrelaterad inkomst.   

Av den anledningen, samt att jag skulle behöva åka tillbaka till Sverige och inte få vara med 

honom under de 18-24 månader (!!) som det idag tar att hantera ett ärende från Kenya, så får 

jag fortsätta att spendera mina unga år med honom i ett litet rum på 10 kvadratmeter i en av 

Afrikas största slummar Kibera.  

I Sverige äger jag en lägenhet och har förhållandevis rätt mycket pengar på banken. Min 

kille är dokumentärfilmare och har redan blivit erbjuden att jobba på flera medieföretag, 

men eftersom de jobben vanligtvis är i projektform är det inte tillräckligt för att han ska 

kunna ansöka om arbetsvisum. Jag menar att vi skulle klara oss bra på mitt studiebidrag då 

jag har låg bostadskostnad samt att han skulle kunna jobba relativt omgående och hjälpa till 

med försörjningen. Att den helhetsbilden inte tas i hänsyn är ovärdigt.  

 

Flytt till Sverige från Kanada  

Jag är född och uppvuxen, liksom alla generationer före mig, i Sverige och min man 

kommer från Kanada, ett land han har universitetsexamen och goda meriter ifrån.  

Vi ville flytta tillsammans till Sverige efter att ha flyttat runt för hans basketspelande. Han 

spelar basket på elitnivå och har även spelat flera år i Sverige (icke sammanhängande 

eftersom detta inte är möjligt med ett atletvisum) så därför är han inte berättigad till att 

stanna.  

Jag har studerat på universitet under största delen av vårt förhållande vilket innebär att jag 

ej uppfyller försörjningskravet. Jag är färdig med min utbildning nu i januari men för att vi 

ska få flytta till Sverige tillsammans krävs det att han åker till Kanada under hela väntetiden 

(en väntetid som nu är på en helt inhuman nivå) och att jag börjar mitt nya arbete i Sverige, 

skaffar boende och bevisar att jag kan försörja honom/oss (en process som ska ske innan vi 

ens kan påbörja vår ansökan). Detta är inte hållbart då vi bott ihop i över fyra år och går runt 

med en längtan att skaffa barn, någonting som Sverige nu berövar oss på. Vi har därför varit 

så illa tvungna att tänka om och se efter alternativa lösningar vilket ledde till att vi flyttade 

till Norge (det enda landet vi kunde komma på som jag kan jobba i som sjuksköterska utan 

vidare utbildning och samtidigt förstå språket, någotsånär). Det är sjukt att jag ska behöva 

starta min karriär i ett annat land och att vi ska behöva flytta iväg långt från familj och 

vänner för att få vara med varandra. Ännu sjukare är det att det är lättare för mig som 

svensk att ta in min man till grannlandet än vad det är till mitt eget hemland. 

Ytterligare ett exempel på hur denna lag försvårar livet för oss svenskar som inte vill annat 

än att ta med oss våra familjemedlemmar och komma hem. 
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Tillbakaflytt till Sverige för mig och min amerikanske make 

Jag har varit utlandsskriven till USA sen 1980-talet, men vill nu flytta hem tillsammans med 

min amerikanske make. Jag är svensk medborgare, min man är amerikan. Sedan 2014 har 

jag varit ägare av en obelånad fastighet i Frösakull, Halmstad, där vi numera bor under 

sommaren. Jag frilansarbetar 25% per vecka som grafisk designer. Vi lever dock 

huvudsakligen på min mans lön. 

Han arbetar fortfarande, men vi kommer efter årsskiftet 20-21 att leva på hans relativt höga 

pension. Jag kommer dock att få ut min US Social Security i Sverige, väntar på en liten 

svensk pension, men kommer att frilansa som grafisk designer så länge som möjligt. 

Genom mitt medlemskap i SVIV har jag just fått kännedom om den nya immigrationslagen 

och känner mig mycket orolig över om de nya reglerna kommer att slå oss hårt. Eller kan 

vår svenska bostad plus våra sammanlagda pensioner göra att vi kan flytta hem utan 

problem?  Jag skriver i alla händelser på SVIVs namninsamling eftersom frågan är så 

brännande för många men att trots detta tycks vara förbipasserad i det nya lagförslaget. 

 

Berättelse från hopplöst halvsvenskt par med drömmar om att flytta hem till Sverige  

Jag är helsvensk, född och uppvuxen i Sverige till svenska föräldrar. Min fru är från 

Thailand. Vi är gifta och bor tillsammans i Australien nu sedan 3,5 år tillbaka. Vi har ansökt 

två gånger om uppehållstillstånd för min fru i Sverige:  

Första gången var innan vi flyttade ihop i Australien. Vi bodde alltså särbo, jag i Sverige 

med fast jobb, och min fru i Bangkok men hon hade redan ett uppehållskort i Sverige (efter 

att ha studerat, bott och arbetat i Sverige i 6 år innan vi träffades) som vi ansökte 

förlängning för. När vi skickade in ansöka sa Migrationsverket att det skulle ta 18-22 

månader att få besked. Efter 8 månaders väntan på distans tröttnade vi och flyttade ihop i 

Australien istället. När vi väl hörde av migrationsverket 6 månader senare fick vi avslag 

eftersom jag hade sagt upp mig från min anställning i Sverige och eftersom jag inte själv 

äger den bostad jag har tillgång till i Sverige. 

Nu har vi gjort ett nytt försök och ansökt igen med intentionen att försöka flytta hem. Men 

det har nu gått 10 månader sedan vi skickade in ansökan och vi har ännu inte hört något, 

och när vi väl får kontakt från Migrationsverket befarar jag att jag måste flytta hem till 

Sverige själv först och fixa ett jobb samt köpa en bostad för att ansökan ska bli beviljad, och 

då leva på varsin sida av jorden under obestämd behandlingstid. Det känns bara helt fel och 

totalt orimligt att behandlas så som svensk, av sitt eget land. 

Att min fru har bott i Sverige i sex år tidigare, pratar nära nog flytande svenska och kan det 

mesta värt att veta om svensk kultur, har läst två svenska mastersutbildningar helt 

finansierade av Svenska staten, och har jobbat och betalat skatt tre år i Sverige hör inte till 
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saken men gör det hela likväl bara ännu mer absurt. Hon skulle alltså kunna arbeta, bidra 

med kompetens och betala skatt från dag ett, och kommer inte utgöra någon som helst 

kostnad för Svenska staten, men det förstår de tyvärr inte. Nu tvingas hon ju vara beroende 

av mig, istället för att uppmuntras till att snabbt skapa en oberoende försörjning. 

 

Hur ska vi kunna leva tillsammans med dessa regler? 

Jag fyllde 30 år i våras och har varit tillsammans med min man i 5 år, men vi har aldrig fått 

möjlighet att bo tillsammans eller skapa ett liv tillsammans.  

Vi träffades när jag var 25 år, halvvägs in på lärarutbildning och lästa tyska via erasmus i 

den tyska universitetsstaden Freiburg.  

2016 efter ett år tillsammans bestämde vi oss för att vi ville leva resten av livet tillsammans 

och påbörjade processen. Det nya försörjningskravet hade nyss trätt i kraft och det var ingen 

som visste riktigt vad som gällde. Jag hade då en halvtidstjänst på ett LSS boende som jag 

jobbat på under 5 somrar, jag vikarierade i skolan tre dagar i veckan (också ett jobb jag haft 

under hela min studietid och i tre olika städer) samtidigt som jag studerade 150 procent. Jag 

hade 150 000 i sparpengar, bostadsrätt och en lärarexamen om 1.5 år. Vi fick avslag pga 

"sporadiska visstidsanställningar". Hade jag vetat bättre hade jag kanske då hoppade av 

studierna och tagit anställning på posten. Då hade vi haft chans att leva tillsammans redan 

2018, och haft möjlighet att skapa familj och bostad.  

Istället var jag duktig och gick klart min utbildning. Under tiden satsade på arbetstillstånd, 

då min fästman är kock och det sägs vara ett bristyrke. Han fick jobb, men förgäves jobbade 

vi med detta då arbetstillstånd är omöjligt att få med de höga krav som ställs på 

arbetsgivare. 

Jag tog ett fastjobb som lärare samtidigt som jag läste sista terminen och jobbade alltså 

dubbelt. Vi kunde då söka på nytt och pengarna gick till resor till Brasilien för att få träffas.  

Under coronapandemin blev min man tillbakaskickad till Brasilien trots att han hade rätt att 

resa in i Sverige. Jag var därefter tvungen att ta tjänstledigt för att vi skulle få träffas efter 8 

månader ifrån varandra. Har vi tur kan vi starta vårt liv till årsskiftet. 

 

Flytt till Sverige med pojkvän från Turkiet  

Jag och min pojkvän som är Turk träffades 2015 i Litauen. Vi började processen att han 

skulle få flytta till Sverige med mig mars 2019 och fick då avslag på grund av att jag bara 

kunde uppvisa inkomst i 9 månader inte 12. Det gick till migrationsdomstolen och jag 

komplettera med intyg på tillsvidare anställning, skaffa i samban med nytt jobb ny lägenhet 

som då inte var godkänd då jag bodde på en gård med flera hus på samma adress. Skaffade 



7(25) 
 

SVENSKAR I VÄRLDEN 
Besöksadress: Storgatan 19 │ Box 5501, 114 85 Stockholm │ +46 8 661 54 03 │ sviv@sviv.se │ www.sviv.se │ @svenskarivärlden 

då ny lägenhet och migrationsdomstolen gav svar september 2020 att allt såg bra ut, men då 

Migrationsverket inte granskat oss innan de nekade så är ärendet tillbaka hos 

Migrationsverket. Har ännu inte fått något besked 27/11 2020. Den ny lagen ändrar inte så 

mycket för oss just nu eventuellt när vi får barn. 

 

Om att flytta hem till Sverige med sin utländska partner 

Jag och min japanska man har också drabbats av de hårda försörjningskrav som även gäller 

utlandssvenskar när man ansöker om uppehållstillstånd för sin partner för att kunna bo 

tillsammans i Sverige. Vi har varit tillsammans i över sju år, har bott tillsammans i Japan i 

över  

två år och är gifta sedan den 26 september i år. Min man kan dessutom svenska flytande. 

För att ens kunna ansöka om uppehållstillstånd för min man var jag tvungen att först säga  

upp mig från mitt jobb i Japan, flytta hem till Sverige på egen hand och sedan skaffa mig ett 

jobb och en bostad i Sverige. Bara att uppfylla kraven på inkomst och bostad tog mig ett  

halvår efter hemflytt till Sverige, och den genomsnittliga väntetiden för att få beslut är nu 

13-17 månader enligt Migrationsverket. 

Det har nu gått fem månader sedan vi kunde ansöka om uppehållstillstånd för min man och 

det har snart gått ett år sedan jag flyttade hem. Min man har fortfarande inte ens fått en  

kallelse till intervju på ambassaden i Japan utan vårt ärende ligger i kö. Det tär något enormt 

på oss att inte veta när vi kan leva tillsammans igen. 

Jag har svenska vänner i Japan som också har japansk partner och tvekar inför att flytta hem 

till Sverige på grund av de hårda regler som gäller. Det är absurt att som utlandssvensk inte 

kunna känna sig välkommen tillbaka till sitt hemland med sin utländska partner och att det 

är så omänskligt långa väntetider. 

 

Vi vill flytta hem 

Jag och min fru träffades i Sverige när hon studerade. Efter 5 års studier tog hon sin doktors-

examen och vi flyttade till hennes hemland (Singapore) eftersom hon var tvungen att jobba 

där efter sin utbildning. Vi gifte oss samma år. 

Ca 5 År senare ansökte vi om svenskt uppehållstillstånd för min fru. På formulär och  

kommunikation verkade det som att vi måste flytta isär i upp till ett år för att ens ha en  

chans att leva tillsammans i Sverige. Det kändes som ett dåligt skämt. Ett svek. 

Jag jobbar och har betalat full skatt i Sverige även när jag har jobbat utomlands. Min fru är  

välutbildad och vi har båda stabil privatekonomi.  
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Vi provade att ansöka utan att flytta isär, processen drog ut på tiden och vi flyttade till ett  

annat land, Tyskland. Ansökan blev avslagen efter dryga 1.5 år. Vi vill fortfarande bo i  

Sverige men vi har inte samlat krafterna att starta en ny process... 

 

Thailand – Sverige  

Vi bor i Thailand, gifta sedan 12 år två söner 9 och 12. Min fru är thailändska. I april 2019 

ansökte jag om UT (Beteckning 11464127) med avsedd flytt sommaren 2020 som i och med 

väntetiden på ca 14 månader verkade rimligt. Fick dock avslag i september med  

skälet att min man, som är svensk medborgare och jag fortfarande bor utomlands och man  

ansåg därför att då han inte ämnade flytta till Sverige inom en nära framtid inte kan utgöra  

anknytningsperson. 

Jag överklagade beslutet men insåg i december att det skulle ta ytterligare minst 9 månader 

och beslutade då att det borde vara snabbare och enklare att återkalla överklagan och göra  

en ny ansökan där vi direkt förklarar situationen för att visa våra klara intentioner och  

undvika missförstånd. 

De senaste åren har min man behövt tillbringat mer och mer tid i Sverige (i år måste han  

sannolikt åka redan i slutet av mars) vilket sliter hårt på familjen. Förvisso har jag och  

barnen varit i Sverige någon eller några månader under sommarlovet men det är ändå tufft  

för honom att vara hemifrån i flera månader samtidigt som det är jobbigt för mig här  

hemma ensam med två söner. Tyvärr har avslaget av min UT-ansökan också resulterat i att  

jag inte beviljas visum till Sverige i sommar så i år blir det ännu värre. 

 

Barnfamilj vill flytta hem till Sverige 

Jag bor med min man och två barn, 2 respektive 4 år gamla i Australien där min man  

kommer ifrån. Min man bodde och jobbade i Sverige i 18 månader 2009/2010 på working  

holiday visa i ett år sedan som temporär resident resterande tiden. Vi gifte oss i Sverige 2016 

och båda barnen är svenska medborgare. 

Vi planerar att flytta till Sverige 2022 men med nuvarande migrationslagen ska alltså jag åka 

först med barnen och lämna min man i Australien. Sedan ska jag skaffa jobb och bostad 

innan min man ens kan ansöka om visum. Sen när ansökan är gjord så tar det runt 18 

månader att få svar. Så jag vet inte hur vi kommer göra med nuvarande lagen för jag vill ju 

inte att barnen ska vara utan sin pappa så lång tid. 
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Flytta hem till Sverige från Kina  

Här är min historia om hur jag och min fru påverkats av försörjningskravet:  

Jag och min kinesiska fru hade varit tillsammans i över fyra år när vi beslutade att det var 

dags att börja planera återflytten till Sverige från Kina, där vi bott sedan vi träffades. I mitten 

av december förra året lämnade jag in hennes ansökan för uppehållstillstånd, där jag även 

redogjorde för de inkomster vi har här i Kina, samt min tid i bostadskö plus mina föräldrars 

lägenhet. 

 

Jag kunde inte tänka mig att Sverige hade en Moment 22-värdig lagstiftning, som mer eller 

mindre skulle tvinga oss att leva åtskilda i kanske flera år bara för att jag skulle kunna 

uppfylla deras krav på försörjning. Som boende utomlands har vi av förklarliga skäl varken 

bostad eller arbete i Sverige i nuläget. 

 

Nyligen fick vi svar från Migrationsverket, nästan ett år efter att vi lämnat in ansökan, med 

krav på komplettering. Vi är helt ställda över den här absurda situationen, och känner oss 

maktlösa och besvikna. Vi har inte givit upp striden än, men vi håller såklart tummarna att 

vi inte måste separeras för att kunna leva vidare tillsammans, tanken är helt förkrossande. 

Och då är ändå vi lyckligt lottade som inte har barn, hur de som har barn drabbas av den 

här lagstiftningen är nästan omöjligt att föreställa sig. För vår, alla andra återvändares, och 

inte minst barnens skull så önskar vi att den här lagen ändras. Tack! 

 

Hoppas ni kan använda er av min historia, även om det finns gott om ännu värre exempel 

på hemska konsekvenser av den här lagen. Tack för att ni tar strid för oss! 

 

 

Erfarenhet från hemvändning 2020 

 

Jag flyttade från Japan till Sverige med min familj nu i sommar, 2020 efter att ha bott i Japan 

i 10 år och jobbat för lokalt företag där. Min fru är japansk medborgare och vi har två 

gemensamma barn.  

 

Jag fann processen för min fru att få Uppehållstillstånd i Sverige mycket kämpig.  

De största hindren fann jag vara, 

- Brist på tydlig och konsekvent information om regler, status på ansökan och 

tidsrymd till godkännande 

- Krav på bosättning och arbete (försörjning)  

- Ekonomisk risk vid flytt 

 

Kommunikationen med MV (Migrationsverket) var den mest bristfälliga jag någonsin 

upplevt i mitt professionella yrkesliv. Extremt otillgängliga. I snitt krävdes 20-30 

uppringningar och 40-50 minuter i telefonkö. Mailsvar kunde dröja 2 veckor. Rådgivningen 

på telefon var ytterst bristfällig och vi blev fel konsulterad ett flertal gånger. Allvarligast var 



10(25) 
 

SVENSKAR I VÄRLDEN 
Besöksadress: Storgatan 19 │ Box 5501, 114 85 Stockholm │ +46 8 661 54 03 │ sviv@sviv.se │ www.sviv.se │ @svenskarivärlden 

det första samtalet där MV menade att vi inte behövde söka UT alls utan kunde utnyttja 

regeln om Uppehållsrätt. Det var totalt felaktigt och försenade vår UT-ansökan och flytt med 

dryga 6 månader. Vid ansökan ställs sedan krav om bosättning och försörjning.  

 

Med en utlovad svarstid på 9-16 månader (vid ansökningstillfället) och så oklara regler och 

svar från MV att man inte kan räkna med en godkänd ansökan är det i princip omöjligt att 

inte genomföra en flytt utan familjesplittring. Vi hade ren tur och hittade ett hus för 

uthyrning ca 1 år bort från ansökningstillfället. Vi skrev kontrakt med klausul om att kunna 

dra oss ur. Vi kunde också lösa försörjningskravet genom att hävda förmögenhet.  

 

Efter 8-9 månader tog plötsligt MV kontakt med hot om att avslå ansökan eftersom jag 

fortfarande var bosatt i Japan. Vi kunde dock lösa den frågan genom en ärlig argumentation 

om våra framtida intentioner. Jag uppskattar kommunikationen med vår handledare som 

blev mycket god eftersom diskussionen fortskred. När väl ärendet startades blev 

handläggningen tillräckligt transparent och snabb.  

 

Vi kunde till slut flytta till Sverige tillsammans i sommar, men pga den första fel 

upplysningen från MV hamnade flytten mitt i Covid19-krisen. Med extrem stress pga oklara 

regler kring inreseförbud, inställda flyg och andra praktiska hinder.    

 

Jag vill även nämna att det inte bara är processen kring ansökan av UT som är svår.   

Väl hemkommen till Sverige får den hemvändande räkna med ett stort hål i plånboken om 

denna inte har jobb klart. Försäkringstillhörighet tar 4-6 månader att bestämma innan man 

ens får barnbidrag. A-kassa gäller inte om man inte redan jobbat 6 månader i Sverige. När 

man söker bostadsbidrag räknas däremot den utländska inkomsten in så det är i princip 

omöjligt att erhålla bidraget. Vi ville flytta till annan ort än det företag jag arbetat för under 

lång tid är närvarande så trots att jag spenderade ca 1,5 år med jobbsökning, fann jag det 

mycket svårt att få ett företag att anställa en ny person som är bosatt utomlands. Nu efter 

hemkomsten har det gått lättare och jag har rätt så snabbt fått anställning lokalt. Men det är 

inte säkert att alla har den turen och den ekonomiska situationen kan därför bli ohållbar för 

en hemvändande familj. Utmaningarna är långt ifrån över bara för att man lyckats flytta 

hit... 

 

Slutligen. Jag finner inte det rimligt att Svenska medborgare ska ha det svårare att flytta hem 

än vad det är för någon från ett annat Eu-land att flytta till Sverige. Om regeringen vidhåller 

sina krav på bosättning och försörjning är det minsta de måste göra att skapa en transparent 

och tydlig UT-process där ledtider och kommunikation är lika öppen och tydlig som den 

som krävs för ett företag att överleva på en konkurrenssatt marknad. Det går inte att ställa 

stenhårda krav men sedan bara erbjuda ett "svart hål" att prata med. Med dagens krav och 

den kommunikation som erbjuds så är familjesplittring det faktum som de flesta ställs inför. 

Bättring krävs!!  
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Jag hoppas att ovanstående kan hjälpa till en ökad förståelse för de problem en hemvändare 

kan utsättas för. Jag har som ni förstår både ris och ros att ge och hoppas att denna 

"bekännelse" på något sätt inte kan påverka min frus nuvarande UT utan istället verka för en 

lättad psykisk stress för kommande hemvändare. Sverige är ett fantastiskt land och jag 

hoppas att de som vänder hem för att fortsatt verka för vårt lands framtid och välfärd ska 

tillåtas göra detta på ett smidigare sätt än idag.   

 

 

Partner från Colombia  

Min partner kommer från Colombia. Just nu bor vi i Nederländerna. Jag fann det omöjligt 

att bo kvar i Sverige och invänta ansökan som kan ta längre än ett år. Jag tog min svenska 

examen så snabbt jag kunde och sökte jobb utomlands istället. Under EU-lagen får min 

partner vänta här under tiden för ansökan. Om det vore möjligt i Sverige hade jag sökt jobb i 

Sverige istället. 

 

På väg hem med familj under den nya migrationslagen 

Jag bor med familj för närvarande i Hong Kong. Min fru är från Kina. Vi håller på att flytta 

hem till Sverige. Kruxet är att jag INTE har adress i Sverige samt anställning, vilket behövs 

för att jag ska kunna ansöka om uppehållstillstånd åt min fru. Detta gör att jag på nått sätt 

måste ansöka om uppehållstillstånd och bostad i Sverige, vilket jag inte kan göra från Hong 

Kong!! Alltså kan det sluta med att jag måste åka tillbaka först och fixa detta innan jag kan 

ansöka om uppehållstillstånd åt henne, vilket jag helst inte vill göra. Vi har också 3 barn att 

tänka på. 

 

Berättelse från utlandssvensk i Bolivia 

Jag är 25 år och kom först till Bolivia 2014. Jag gifte mig 2018 med min man som är från 

Bolivia. Vi skulle vilja flytta hem till Sverige, men för att vi ska kunna göra det måste vi vara 

ifrån varandra i MER ÄN ETT ÅR! Detta beror på försörjningskravet, migrationsverkets 

långa väntetid och att min man måste vänta i Bolivia på svaret från migrationsverket. 

Att vara ifrån min man i en vecka är jobbigt, jag kan inte föreställa mig hur tärande och 

smärtsamt det skulle vara att tvingas vara separerade i mer än ett år. Det känns samtidigt 

fruktansvärt att inte ha möjligheten att flytta hem till mitt hemland med min familj. Hur har 

Sverige kunnat bli ett land som separerar familjer och hindrar sina egna medborgare från att 

återvända hem? 

Familjesplittring 

Hej! Här kommer vår berättelse om hur lagen om försörjningskravet påverkade mig och min 
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familj. Vi befinner oss fortfarande i en process hos Migrationsverket. Snart i 2 år. Min fru är 

från Ryssland. Just nu väntar vi på svar.  

Jag är svensk medborgare, och min fru är från Ryssland. Vi möttes i Sverige, blev kära, reste 

runt tillsammans och gifte oss sommaren 2019. Min fru blev gravid under hösten 2019 och 

under den tiden sökte vi uppehållstillstånd från Sverige. Graviditeten skapade hälso-

problem för min fru och just då kommer besked från Migrationsverket att min fru bör lämna 

landet på grund av försörjningskravet. På den tiden arbetade jag statligt med lön på 27.000 

och bodde i en stor 4:a tillsammans med min mamma. Det var en stor och rymlig bostad. 

 

Detta var en period som drabbade familjen hårt och efter många svåra tankestunder, 

bestämdes att jag tar tjänstledigt och åker med min fru tillbaka till Ryssland för att stödja 

henne och hjälpa till att vårt nyfödda barn. 

 

Idag befinner vi oss i Sverige, nu är vi tre i familjen. Vår lilla dotter föddes i Ryssland och 

det var Ryssland som gav min familj medicinsk hjälp och tog hand om min frus kritiska 

tillstånd under graviditeten. Jag är otroligt tacksam till Ryssland och oerhört ledsen att 

Sverige inte visade sitt stöd i den stunden då jag hoppades på hjälp. Sveriges regering tycker 

tydligen att det är viktigare att svenskt barn föds utomlands och inte får den vård och hjälp 

som hen har KONSTITUTIONELL rätt till. Besvikelse är detta sätt att betrakta lagen som 

försörjningskravet innebär, jag kan bara tänka mig hur många fina familjer som fick kämpa 

igenom tuffa perioder på grund av omänsklig lagstiftning. Bakom varje familjelagstiftning 

finns barn som drabbas! 

 

Vår erfarenhet av Migrationsverket och deras försörjningskrav 

Min pojkvän är Sydkorean och jag är svensk. Vi träffade i Sydkorea år 2016 och 1,5 år senare 

flyttade jag till Sydkorea för att studera. Vi tog beslutet att testa att bo i Sverige innan vi 

bestämde oss. 

I dag har vi varit tillsammans i mer än 5 år och bott tillsammans i mer än 3,5. Jag har inte 

haft möjligheten att studera vidare på grund av försörjningskravet och har istället behövt ta 

jobb som är villig att anställa mig, men utan utbildning är aldrig lönen hög. Min sambo 

arbetar 50% på en Vapiano och är säsongsanställd på Nacka Däckservice samtidigt som han 

studerar programmering på distans. 

Vårt ärende låg hos migrationsverket i 1,5 år innan vårt ärende ens togs upp. Februari 2020 

fick jag en anställning på en myndighet skulle bli förlängd, men på grund av Covid-19, 

försvann den möjligheten. Migrationsverket meddelade oss att min sambo behöver lämna 

landet för att de ska fortsätta hans ansökan. Så fort corona situationen tillät, åkte han tillbaka 

till Sydkorea. 
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2 veckor senare avslog migrationsverket vår ansökan. Varför? Jo för att min anställning inte 

kommer förlängas. Jag är nu i processen att överklaga detta beslut då jag har A-kassa. Under 

tiden, får min sambo inte vistas i Sverige. Även fast jag är utbränd, har jag fortsatt att jobba. 

Hade exempelvis migrationsverket bestämt sig för att ta beslut tidigare i slutet av 2019, hade 

jag haft en anställning som sträcker sig ett år fram i tiden, då hade mitt ärende blivit beviljat. 

 

Hemflyttberättelse 

Jag är svensk medborgare och har bott tillsammans med min japanska fru i flera år 

utomlands. Vi har två små barn tillsammans, och vill nu flytta hem till Sverige, dels för att 

kunna vara närmare familj och vänner men även för att vi tror att Sverige är en bra plats för 

våra barn att växa upp. 

 

April 2020 ansökte vi om uppehållstillstånd för min fru. Hon är japansk medborgare och 

våra två barn är svenska registrerade medborgare genom mig. Vi angav att vi vill flytta 2021 

eftersom vi vet att det är lång handläggningstid och för att kunna planera realistiskt. 

 

Vid ansökanstillfället fick vi skriftligt från migrationsverket att försörjningskravet inte gällde 

oss eftersom vi flyttar hem till Sverige tillsammans som en familj med barn. I september 

2020 bad migrationsverket om mer uppgifter. Jag skickade in mitt svenska 

anställningskontrakt. Migrationsverket gav oss då avslag eftersom vi inte ännu hade bostad 

i Sverige. Mitt anställningskontrakt angav en lön som räcker för oss att leva på i Sverige men 

migrationsverket tittade inte ens på den eftersom bostad saknades. De menade även att flytt 

i 2021 inte är inom nära framtid och därför ansågs inte vår bosättningsavsikt vara konkret. 

Vi laddar nu inför en ny ansökan men den långa handläggningstiden och kravet på bostad 

ställer till problem. Vi letar efter en bostad att hyra, men det är svårt eftersom 

bostadsannonser som regel är för inflytt inom nära framtid, inte ett år in i framtiden. 

 

Svårt att flytta tillbaka 

Vill dela min situation med förhoppning att det kan göra det lättare för oss att flytta till 

Sverige. Jag kommer från Uddevalla men bor nu i Louisiana, USA sen 7 år tillbaka. Min man 

är amerikan och vi vill flytta till Sverige. För ett par år sedan försökte vi men vi fick avslag 

på ansökan. Vi uppfyllde inte försörjning och bostads kraven. Vi vill verkligen flytta till 

Sverige och hoppas snart att se en ändring i migrations lagen. Vi vill inte behövs splittras för 

att kunna vara tillsammans i mitt hemland. 
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Flytta hem till alzheimersjuk mamma 

Jag gifte mig med kanadensiska make 1995 i Stockholm Rådhus. Därefter bosatte vi oss i 

Kanada. Vi har 2 söner, med dubbelt medborgarskap, liksom jag. Sedan 5 år tillbaka bor vår 

äldsta son i Sverige. Nu vill vi också flytta hit för att bättre kunna se till min alzheimerssjuka 

mor. 1995 tog det Kanada 2 veckor att godkänna mitt uppehållstillstånd. Nu kan det ta 

Sverige upp till två år att godkänna min makes!! Och under denna tid ska jag vara bosatt i 

Sverige, hoppas på att migrationsverket godkänner min bostad, hitta en 

tillsvidareanställning osv, och besvara deras frågor om tvångsgifte! Och under denna tid bor 

min make i Kanada. Vi påtvingas en upp till två år lång familjeseparation pga Sveriges 

undermåliga migrationspolitik!! Att det dessutom är snäppet till omöjligt att få en fråga 

besvarad av migrationsverket spär bara på ens irritation. Det enda konstanta är att de ger 

konstant olika information! Varför vill ni inte ha hem oss utlandssvenskar? Hur kommer det 

sig att det är ofantligt lättare att flytta till övriga Europa än till just Sverige? Vem av er tar 

hand om min mor om jag inte kan leva ifrån min make i 2 år? Och ovissheten! Vem vet ens 

vad det nyckfulla migrationsverket tar för beslut? Vi splittrar våra familjer, lägger våra liv 

på is, för att hoppas att vi kommer få ett ok från migrationsverket!! Under denna långa tid 

utan min make, under corona stress, önskar jag förstås att ändå kunna bo i samma bostad 

som min son. Men icke! Enligt migrationsverkets regler måste jag bo ensam! Iom att han är 

över 18 år så räknas han av dom som en inneboende, och det är inte ok enligt detta 

regelverk! Vad är detta för vanvett?? Det är inte nog att de ska veta hur många kvadratmeter 

jag bor på , min makes mors mellannamn, om jag gifte mig under tvång, och ha en lång 

berättelse om hur vårt giftermål i Stockholms Rådhus gick till; de har även makten att säga 

att jag måste bo ensam!!! Att dessutom få höra Morgan Johansson säga på Sveriges Radio att 

de svenska skattebetalarna måste skyddas från oss och våra anhöriga, att vi förväntar oss att 

skattebetalarna ska betala för oss! Detta är höjden av enfald, och en ofantlig förolämpning!! 

Har ni ens en aning om de ekonomiska, och emotionella, kostnader en återflytt innebär? 

Räkna på det så kanske ni begriper att vi inte gör det för någon ekonomisk vinning. Det är 

hög tid att detta vansinne tar slut! Om vi vill återvända till Sverige så bör vi välkomnas, inte 

avskräckas med ett regelverk som ni skapade för att hämma asylinvandringen! 

 

Sverigeflytt  

Jag bor i USA med min amerikanske man och våra 3 barn, 13,11 och 8 år. Vi har bestämt oss 

att vi vill flytta till Sverige (min man jobbar som läkare i USA och är trött på de svåra 

arbetsvillkoren, jag vill kunna jobba inom mitt område, och vi vill flytta innan barnen blir 

för gamla) sommaren 2021. Eftersom ansökan för uppehållstillstånd för min man 

beräknades ta 12-18 månader, ansökte vi i oktober (vi har den enorma turen att uppfylla 

bostads- och försörjningskraven). Vi fick nyss avslag för att jag inte visat att jag tänkte flytta 

till Sverige inom en snar framtid. Nu kommer alltså min man inte att kunna flytta med mej 

och barnen. Han kan inte jobba i Sverige, vi kan inte sälja vårt hus i USA, och vi kommer att 
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behöva leva åtskilda tills min man får sitt uppehållstillstånd. Det känns inte lockande. Jag 

och min man är båda högutbildade, har själva betalat för barnomsorg och dylikt för våra 

barn och säkert sparat Sveriges skattebetalare mycket pengar. Vi skulle lätt få jobb i Sverige 

(min man pratar ganska bra svenska och har jobbat på Karolinska tidigare - vi bodde i 

Sverige ett år när vi just gift oss). Jag vet att det finns många i liknande situation och 

det känns otroligt orättvist att bara för att jag är gift med en icke-europé behöva tvingas 

separera vår familj under en längre tid för att kunna flytta tillbaka till mitt hemland. 

 

Fast i Thailand 

Min dotter bor sedan fem år tillbaka i Thailand med sin Thailändske sambo. Hon vill 

återvända till Sverige tillsammans med sin pojkvän för att slutföra sina studier som lärare 

och sedan vill de båda bli yrkessamma i Sverige. De sökte därför om tillfälligt 

uppehållstillstånd och vi var alla medvetna om vilka krav Sverige ställde varför jag och min 

man skrev ett intyg att de skulle få bo hos oss och vi skulle stå för försörjningen tills vår 

dotter hittade jobb och bostad. Utöver intyget skickade vi även dokument som visade att vi 

ägde ett hus med gott om plats och att vi ekonomiskt skulle klara kraven. Efter tre veckor 

avslog Migrationsverket deras ansökan och de kommenterade inte vårt intyg med ett enda 

ord. Nu sitter de fast i Thailand och vi saknar dem oändligt. Att vara åtskilda i flera år under 

ansökningsprocessen är varken humant eller tänkbart.  

 

Välutbildade höginkomsttagare vill flytta hem 

Jag är född och uppvuxen i Kalmar men bor nu i USA med min amerikanska fru och våra 

två döttrar (1 och 3 år). Vi är välutbildade höginkomsttagare som vill flytta hem till Sverige 

med hela familjen. Under den nuvarande lagstiftningen måste jag först flytta till Sverige 

utan min fru som måste bo kvar i USA medan hennes uppehållsansökan behandlas (vilket 

tar runt ett år enligt Migrationsverket). Det är obegripligt att mina döttrar (1 och 3 år) som är 

svenska medborgare inte får flytta hem till Sverige utan att skiljas från en förälder i ett år. 

Absurt nog kan vi tack vare rörlighetsdirektivet flytta hela familjen till vilket annat EU-land 

som helst utan att behöva bo isär. Snälla gör så att vi kan flytta hem till Sverige utan att 

behöva splittra familjen. 

 

Maintenance Requirement Petition 

I am married to a Swedish citizen. My husband and I are living in the Philippines and really 

wanted to live in Sweden but sad to say, the maintenance requirements doesn't allow to us 

to stay there. He really wanted to go home, bring me, create our small family there and be 

near to his old parents who are living alone in their apartment. My husband and I are really 
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sad and devastated. If only the maintenance requirements and other demands will be 

removed or even lessened, then we can create long term plans for our future. But for now, 

our future is unknown because of this. We will be hoping that this petition will be heard. 

 

Vårt bidrag till insamling av berättelser  

Jag som skriver detta är svensk medborgare sen födseln. Jag är uppvuxen i Sverige, där jag 

har levt nästan hela mitt liv. För några är sen bodde jag i Nizhny Novgorod (Ryssland) 

under cirka ett år p g a volontärarbete. 

I juni 2018 åkte jag tillbaka till Ryssland för att följa VM i fotboll på plats. Där och då träffade 

jag min nuvarande fru. Vi inledde ett förhållande, hon blev gravid och vi gifte oss - allt inom 

loppet av ett år. 

Som född och uppvuxen i Sverige hade jag fullt förtroende för att våra lagar och regler inte 

skulle hindra oss från att bo och leva tillsammans. Där hade jag fel. Nuvarande lagstiftning 

är utformad på ett sådant sätt att för att långsiktigt kunna vara tillsammans i Sverige, var jag 

tvungen att arbeta i Sverige i väntan på beslut om uppehållstillstånd. Samtidigt nekades hon 

visum och kunde därmed inte vara med mig i Sverige. Arbetet hindrade mig från att vara 

där, medan våra lagar hindrade henne från att vara här. 

Konsekvensen blev att hon spenderade nästan hela sin graviditet utan mig. Jag fick lägga 

pussel för att åka till henne under lediga dagar, vilket dessutom är en stor utgift. 

Så har det fortsatt även efter att vårt gemensamma barn föddes. Ett barn som idag är nästan 

ett och ett halvt år. Vi har fått åka fram och tillbaka bara för att vara med varandra och 

väntar fortfarande på beslut från migrationsverket. 

 

Flytt från Australien 

Stressen som följde när jag skulle hem efter flera år i Australien pga att min partner inte  

kunde följa med utan risk för att bli avvisad var stor. Som nyexaminerad från ett australiskt 

universitet hade jag svårt att få jobb i Sverige, ännu mindre ett som skulle kunna möta  

försörjningskraven. Hade jag inte haft familj i Sverige hade jag stannat där, varför gå igenom 

detta annars? 

 

Gravid och vill flytta hem med min sambo från Kanada 

Jag och min Kanadensiske sambo är för tillfället gravida och går i planer på att flytta hem. I 

nuläget ser det ju väldigt svårt ut med både bostads och underhålls krav. Jag skriver därför 

under här med förhoppningar på att det blir förändringar i migrationsfrågan i framtiden. 
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Flytt från ett ostabilt Hongkong  

Som utlandssvensk med partner från Hongkong är vi båda ofta i tankar om att lämna den  

alltmer politiskt oroliga staden. Men utsikten till separation på 1.5-2 år för att behandla min 

partners rätt till att flytta ihop med mig är ett stort stressmoment. Det är fint att ha generös  

flyktingpolitik, men det finns ingen praktisk anledning att den ska påverka hemvändande 

svenskar så extremt att de överväger att förbli i utlandet. Ta fram en ny ansökningskategori  

för hemvändande svenskar partners och barn, eller låt hemvändande svenskars partner och 

barn bo tillsammans med någon slags temporärt visum (helst med rätt att arbeta och börja 

SFI!) ifall snabbare separata ansökningar inte är möjliga. 

 

Hur ska vi kunna flytta hem? 

Jag har i flera år försökt luska ut hur jag som bott mestadels i Zambia ska ta med mig min 

fästman till Sverige. Med rådande regler och lagar är det i princip omöjligt och de krav ni  

ställer är helt orimliga. Dessutom är väntetiden från ansökan om exempelvis uppehålls- 

tillstånd till beslut så enormt lång och plågsam. Och i de flesta fall nekas man. Mitt 

förhållande är just nu under så mycket stress på grund av detta att min fästman snart inte 

orkar mer. Och inte jag heller. Nej, ändra lagarna och gör det enklare för oss svenskar som 

bott/bor utomlands att få med våra älskade, och vårt kött och blod, till vårt hemland. Hur  

svårt ska det vara? 

 

Ska vi behöva betala för två hus 

Försöker flytta tillbaka till Sverige med min amerikanska fru och barn, men  

försäljningskravet och 7-11 månads väntetiden funkar inte. Vi skulle behöva betala för två  

hus på samma gång. Förstår inte hur nån kan klara av det. 

 

Flytt från Dubai 

Ansökte om Uppehållstillstånd för min man när vi bodde i Dubai. Fick avslag då jag ej 

kunde leva upp till försörjningskravet. Jag hade inget jobb i Sverige när vi ville flytta hem,  

utan det va min man som försörjde oss vi hans internationella jobb. Fanns inget system där  

jag som svensk inte hade jobb men min man har som söker uppehållstillståndet. 

 

Vi vill inte splittra vår familj 

Min fru är inte medborgare i något europeiskt land och våra barn är endast svenska 

medborgare. Vi bor alla tillsammans men går inte att flytta hem tillsammans med 
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nuvarande regler. Vi måste isf splittra familjen tills vårt ärende är utrett vilket kan ta upp till 

1.5 år alltså kan jag inte göra det utan att riskera min familjs mentala hälsa. Jag och mina 

barn har endast garanterad rätt att bo i ett land och det är Sverige, så förlorar jag min 

anställning måste jag splittra min familj. Hur kan det vara ok att låta barn växa upp utan sin 

mamma eller pappa under så lång tid? 

 

Man kämpar för kärleken 

Har försökt få hit min fästmö i 3 år utan någon framgång. Det är en otrolig stress att allt ska  

ligga på en person, jobba ha en tillräcklig bostad, sen lider man pga att man ej kan bygga en 

framtid tillsammans. Utan allt ligger i migrationsverkets händer. Om dom godkänner ens  

inkomst. Man har psykisk sjukdom och måste jobba utöver det man egentligen orkar.  

Migrationsverket bryr sig ej om det. Man kämpar endå. Man kämpar för kärleken. 

 

Fler rättigheter i Europa som EU-medborgare som svensk i mitt hemland 

Jag träffade min fru för 7 år sedan i Australien. Sedan dess har vi flyttat från land till land på 

olika temporära uppehållstillstånd för att kunna vara tillsammans. EU har genom sina lagar 

gett oss möjlighet att bo tillsammans i Europa, men vår största dröm är att kunna flytta till  

Sverige. Jag tycker att det är fel att jag har fler rättigheter i Europa som EU-medborgare än  

jag har som svensk i mitt hemland. Jag hoppas att den svenska regeringen ska fatta rätt  

beslut och låta mig som utlandssvensk återvända till Sverige med min hustru. 

 

Flytta med familjen från USA 

Jag anser det absurt att jag som svensk hemvändande inte kan ta med min amerikanske man 

till Sverige under hans handläggningstid. Vi har två minderåriga barn tillsammans, och att  

splittra familjen under handläggningen fungerar inte då handläggningstiden är uppemot  

två år. Det är orimligt att hemvändande svenskar ska behandlas under samma paraply som 

någon som aldrig bott i Sverige. 

 

Försörjningskravet sätter stopp 

Jag och min man som har bott tillsammans i 6,5 år samt varit gifta i snart 4 år har behövt  

splittras på obestämd tid för att vi ska kunna flytta till Sverige. Det krav som ställs på  

försörjning från min sida är också helt orimligt då jag aldrig tidigare arbetat i Sverige, kan  

inte använda mig av min amerikansk utbildning (advokat) i Sverige, och min man har alltid 
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tjänat mer pengar än mig och har varit huvudförsörjaren i vår familj. Detta är helt orimligt  

och som svensk känner man sig så ovälkommen i sitt egna land. 

 

Kommer jag någonsin kunna flytta hem med min familj 

Jag skriver under för att det är så sorgligt att jag inte kan flytta hem till Sverige med min  

familj. Vi försökte för några år sedan men fick ge upp för att det var omöjligt för min icke- 

svenske man att få jobb i Sverige från Australien. Mina barn kommer aldrig kunna bo i  

Sverige under nuvarande regler. Jag hade så gärna velat att de fick uppleva en svensk  

barndom och kunna prata flytande svenska. 

 

Mina barn saknar sin pappa 

Vår familj med 3 barn under 7 år är splittrad pga av reglerna. Vi inte hade något val om vi  

ville flytta till Sverige. Det var viktigt för oss att äldsta sonen fick börja 1:an samtidigt som  

de andra barnen i sin klass. Migrationsverket avslog vår första ansökan eftersom vi inte  

hade flyttat hem ännu. Detta ledde till att jag och barnen flyttade i förväg så nu måste vi leva 

isär på obestämd tid. Barnen gråter på kvällarna och saknar sin pappa. Hur förklarar man  

detta för barnen när dom undrar när dom får träffa pappa igen? 

 

Flytta från Sydafrika 

Jag och min sambo vill gärna flytta tillbaka till Sverige då vi bott i Sydafrika tillsammans i  

flera år och vill gärna uppleva var jag kommer från med, men dagens lag har gjort det  

omöjligt och gjort att vi får flytta till ett annat europeiskt land istället där vi är mer välkomna 

 

Efter 5 år tillsammans behöver vi alltså vara isär i ett år?  

Jag och min fru försökte ansöka om att flytta tillbaka hem till Sverige förra hösten, men blev 

direkt nekade. Trots att vi har varit gifta i över 5 år, äger och driver ett företag tillsammans  

(som vi kommer att fortsätta att driva på distans från Sverige). Trots att vi äger mark  

tillsammans i Sverige och där vi tillsammans byggt upp vårat hus. Ändå så blir vi nekade  

på grund av att jag inte bor i Sverige när min fru lämnar in sin ansökan.. Då var  

ansökningstiden 12-18 månader. Det betyder att jag inte kommer kunna träffa min fru (som  

jag varit gift med i över 5 år) på mellan ett till ett och ett halvt år. Detta tycker jag är helt  

galet och jag tycker att, som svensk medborgare, så borde jag ha rätten att kunna flytta  

TILLSAMMANS med min fru tillbaka hem till Sverige. 
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Krokben för svenskar 

Jag skriver under för att den tillfälliga migrationslagen sätter krokben för många svenskar 

som vill återvända till Sverige – som är i ett stort behov av internationell erfarenhet och 

kompetens för att stå sig i den globala konkurrensen och för att lösningar tas fram som är 

humana, rättssäkra och effektiva och tillfredsställer grundläggande medborgarskapsregler 

som inte diskriminerar svenska medborgare. 

 

Välja mellan fästman, hemland och familj 

Jag vill kunna flytta hem med min fästman så vi kan skaffa barn nära mig familj men i 

dagsläget har vi inte möjlighet pga det byråkratiska krånglet. 

Det gör att jag känner mig fast här eftersom jag får välja mellan min fästman och mitt 

hemland och familj. 

 

Våra liv sätts på paus 

Jag skriver på pga att den lagstiftning som nu finns inte är tillräcklig. Jag har varit bosatt i 

USA under många år och när jag och amerikanska sambon nu bestämde oss för att flytta till 

Sverige tillsammans behövde vi skilja på oss för att jag skulle uppfylla bostads- och 

inkomstkrav innan min sambo ens kan ansöka om visum. Detta är tidskrävande och innebär 

att vi varit ifrån varann i flera månader, möjligtvis år innan han kan flytta hit med mig. Hela 

våra liv sätts på paus. 

 

Inte människovärdigt 

Jag skriver på eftersom det är helt orimligt att svenska medborgare med svenska barn skall 

tvingas till mångårig separation bara för att makan/maken är medborgare i ett land utanför 

EU. Hur kommer alla familjer som bor i Storbritanien bli behandlade efter Brexit, måste vara 

en hel del familjer där som också kommer att straffas av nuvarande regler. Sätt gärna regler 

kring försörjningsförmåga men kravet att både bostad och anställning skall vara uppfyllt 

innan ansökan om uppehållstillstånd kan lämnas är helt orimligt. Att medvetet bryta upp 

familjer i flera år kan väl inte anses som särskilt människovärdigt? Tack för ordet! 

 

Straffa inte svenskar som representerar Sverige 

Jag tycker inte man bör straffa svenskar som ger sig ut i världen för att representera Sverige 

och arbeta i internationella samarbeten bara för att de inte vill lämna för evigt. 
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Krångligaste landet i EU 

Vi vill gärna flytta till Sverige, men det är mycket krångligare för oss än många andra 

eftersom min man kommer från Australien, så vi hamnade på annat håll inom EU istället. 

Däremot känner vi inte för att investera så mycket här eftersom vi fortfarande hoppas ta oss 

till Sverige. 

 

Sonen vill vidareutveckla karriären i Sverige 

Mina barn är, liksom jag, svenska medborgare, bosatta och arbetar i London, Geneve och i 

Singapore. Om vår son, i Singapore, skulle välja att vidareutveckla sin karriär i Sverige så 

hindrar lagförslaget som det står detta då hans partner är indonesiska. Hans möjligheter 

som svensk medborgare till fortsatt samhörighet med Sverige begränsas på ett orättvist sätt i 

jämförelse med andra svenskar. 

 

Vill inte vara utan man och dotter 

Jag, svensk medborgare, vill flytta tillbaka till mitt hemland med min svensk/amerikanska 

dotter och amerikanska man UTAN att behöva spendera så mycket som en vecka isär. Det 

är skamligt att Sverige kräver att familjer ska separera i flera månader/år tills de icke-

svenska familjemedlemmarna kan få uppehållstillstånd. Familjer hör ihop! 

 

Ville vara kvar i Sverige  

Jag träffade min amerikanska fru i Sverige, där hon hade visum som forskarassistent. Senare 

kom hon in på mastersutbildning på Chalmers (som hon fick gratis på grund av tidigare 

forskarassistenvisum) och hade då studentvisum. Efter hennes examen försökte vi att ordna 

ett PUT åt henne (vi hade vid det laget bott tillsammans i ca 2,5 år) - dock var denna process 

så långsam och hade så pass lite transparans att vi oroade oss för att hon skulle vara helt 

utan visum under en okänt lång period. Vi valde därför att flytta till USA, där jag fick mitt 

Green Card helt enligt de väl beskrivna processer och väntetider som gick att finna, både 

från officiella håll men även från frivilliga organisationer och online-forum. 

 

Vi gjorde allt i vår makt att stanna i Sverige (min fru hade med nöje gått in i arbetslivet för 

att bidra till det svenska samhället som alltså gett henne en helt gratis mastersutbildning), 

men Migrationsverket lade hela tiden fällben med obskyra och ologiska regler, dålig service, 

och orimliga väntetider. Dessa regler kring försöjningskrav för utlandssvenskar som önskar 

invandra till Sverige igen tillsammans med sin familj är bara ett av många exempel som 

försvårar vår tillvaro tillsammans utan att någon vinner på det. Vi vill återvända till Sverige 
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men kommer antagligen inte att göra det tills en ändring sker gällande försöjningskravet för 

utlandssvenskar. 

 

Har ju betalt skatt i 49 år 

Jag har skrivit under p g a jag anser att det är orimligt att jag som svensk medborgare sedan 

födsel, som har bott och betalt skatt i Sverige i 49 av mina 54 levnadsår inte kan flytta till 

Sverige med min make i framtiden utan att vi först måste vara separerad. 

 

Lära dottern svenska språket och kulturen 

Min 3-åriga dotter och jag är svenska medborgare men inte min partner hon är 

australienare. Vi söker att komma hem till sverige inom nästa 9åren för att vår dotter ska 

kunna lära sig svenska språket och kultur som jag fick. Under reglerna nu skulle våran 

familj krävas splittras medans jag flög hem för att söka arbete och bostad. Det är långt och 

dyrt att flyga fram och tillbaka till australien hela tiden inte likadant som att flyga inom 

europa över helgen. 

 

Utdragen process 

Jag (svensk medborgare) och min partner (Australiensisk medborgare) bor i Australian. Vi 

vill flytta tillbaka till Sverige men ser ingen möjlighet just nu eftersom att det skulle innebära 

att vi måste bo isär i upp emot 18 månader då det är en lång och utdragen process att 

uppfylla kraven migrationsverkets handläggningstider är extremt långa. 

 

Vi kan ju bidra 

Jag och min ickesvenska fru och många halvsvenska par med oss är fast i utlandet och har 

enorma problem med att bosätta oss i Sverige med gällande migrationsregler.. 

 

Med nuvarande regler måste jag flytta till Sverige själv först, skaffa ett jobb och köpa en 

bostad för att min frus uppehållstillstånd ska beviljas, och alltså bo på varsin sida av jorden 

på obestämd tid medan ärendet behandlas hos migrationsverket, vilket de uppskattar tar 18-

22 månader.. 

 

Att min fru har bott i Sverige i sex år tidigare, pratar nära nog flytande svenska och kan det 

mesta värt att veta om svensk kultur, har läst två svenska mastersutbildningar helt 

finansierade av Svenska staten, och har jobbat och betalat skatt tre år i Sverige hör inte till 
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saken men gör det hela likväl bara ännu mer absurt.. Hon skulle alltså kunna arbeta, bidra 

med kompetens och betala skatt från dag ett, men nej nej, det är det ingen svensk stat som 

vill, bättre att hon tvingas vara beroende av någon annan.. 

 

Orimliga krav 

Min särbo sedan 5 år fortfarande bor på Filippinerna. Det är byråkrati på 2 håll som skall gås 

igenom. Det tog 3,5 år att få ett pass för henne i hennes land. Sen kom Corona pandemin i 

mellan. Sen kommer den svenska byråkratin som ett slag i ansiktet med alla förhör och 

misstänkliggöranden. Systemet är sinnessjukt. Inte många svenska par skulle fortfarande 

vara ihop om dom fick gå igenom liknande. 

 

Vi föräldrar kan hjälpa till 

Min dotter bor sedan 2004 i Bolivia. Gifte sig i juni 2018 med en bolivian och önskar bo med 

sin man några år i Sverige. Det verkar vara omöjligt med de krav som ställs idag. Vi har 

plats i vårt hem, vi skulle kunna stötta ekonomiskt tills de är självförsörjande men ingen 

hänsyn tas till det. Vår dotter vill inte lämna din man för att under lång tid ensam i Sverige 

ordna det som i dagsläget måste ordnas och vänta den tid som krävs av myndigheter idag 

innan maken får möjlighet att komma efter. Ett orimligt krav!!! Vi stöder därför detta 

förslag! 

 

Omöjligt för en hemmafru 

Jag är svensk och min man är australiensisk medborgare. Vi bor för tillfället i USA med våra 

två barn (som har svenska samordningsnummer) och jag är "hemmafru". Då jag inte har 

jobbat på 7 år är det i princip omöjligt för oss att flytta till Sverige utan att splittra familjen 

under de lagar som gäller just nu. 

 

Arbetsvisum löste det – men inte för alla 

Jag är svensk som bott tre år i USA med min amerikanska man. Vi flyttade sedan tillbaka till 

Sverige när jag blev gravid. Vår ända möjlighet att komma hem igen som en familj var via 

min mans företag som ansökte om arbetsvisum. Vi hade tur och alla har inte den 

möjligheten. Det behöver bli enklare att flytta hem som utlandssvensk. 
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Jag skäms 

Jag och min fru bor och jobbar i Nya Zeeland sen 4 år tillbaka men vill nu flytta perment till 

Sverige för att kunna bo nära min familj och eventuellt skaffa barn. Jag är född och 

uppvuxen i Stockholm men min fru är från Chile vilket gör att vi påverkas av denna 

lagstiftning. Som det ser ut nu är det lättare för henne att bli medborgare i Nya Zeeland än 

att få komma in i Sverige. Alternativt ordna ett resident card i exempelvis Danmark för att 

så småningom ta sig Sverige den vägen. Dessa alternativ känns rent utsagt absurda och jag 

skäms när jag berättar för mina Nya Zeeländska vänner om Sveriges diskriminering av 

deras egna medborgare 

 

6-månader son 

Jag skriver under på grund av att jag är personligt påverkad av denna lag. Jag vill flytta 

tillbaka till Sverige med min sambo och vår snart födda son, och den nuvarande lagen 

kommer att innebära att vi MÅSTE leva i olika i mellan 8-12 månader iom att hon måste 

söka från utlandet. Det är naturligtvis helt orimligt, och att inget pålitligt undantag kan ens 

göras för familjer med barn är ännu mer befängt. Jag stödjer detta förslag helhjärtat. 

 

Ställt om hela livet 

Min partner är från Brasilien, och vi har behövt ställa om hela våra liv på grund av de 

rådande reglerna för att vi vill vara med varandra. Jag har behövt ta uppehåll i mina studier, 

hitta bostad och jobb, vilket känns helt orimligt och det är inte lönsamt eller produktivt för 

NÅGON ALLS. 

 

Tär på mig 

Jag och min japanska man har också drabbats av de hårda försörjningskrav som även gäller 

utlandssvenskar. Vi har varit tillsammans i över sju år, har bott tillsammans i Japan i över 

två år och är gifta sedan den 26 september i år. Min man kan dessutom svenska flytande. 

För att ens kunna ansöka om uppehållstillstånd för min man var jag tvungen att först flytta 

hem till Sverige, skaffa mig ett jobb och en bostad. Bara att uppfylla kraven på försörjning 

tog mig ett halvår efter hemflytt till Sverige, och den genomsnittliga väntetiden för att få 

beslut är nu 13-17 månader enligt Migrationsverket. Det har nu gått fem månader sedan vi 

kunde ansöka om uppehållstillstånd och det har snart gått ett år sedan jag flyttade hem till 

Sverige. Det tär något enormt på mig att inte kunna leva tillsammans med min man. Jag har 

svenska vänner i Japan som också har japansk partner och tvekar inför att flytta hem till 

Sverige på grund av de hårda reglerna som gäller. Det är absurt att som utlandssvensk inte 
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kunna känna att man är välkommen tillbaka till sitt hemland med sin utländska partner och 

att det är så omänskligt långa väntetider. 

 

 

  

 

  

 


