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Plats för 
porto

Författaren Kerstin Gustafsson har under många år 
varit ansvarig för Föreningen Svenskar i Världens råd-
givning till in- och utflyttare. Hon är också grundare av 
och chef för företaget UtlandsBosättning AB.

Den nya upplagan är 
uppdaterad på alla områden. I boken 
finns även en praktisk checklista och alla 
viktiga adresser inför utlandsflytten.

Ja, tack var god skicka:
.........ex av Bosättning utomlands
.........ex av Återflyttning till Sverige

o Är medlem och betalar 275:-/st
o Är inte medlem och betalar 325:-/st

Exkl.porto och exp.avg.

Namn............................................................................

Företag.........................................................................

Adress...........................................................................

Postnr.........................Ort.............................................

Beställningen kan även skickas via fax 08-660 52 64
eller via post svenskar.i.varlden@sviv.se

Svenskar i Världen
Box 5501
114 85 Stockholm

10:e uppdaterade upplagan 
av Bosättning utomlands

!

Ny 
Uppdaterad upplaga!(Febr. 2006 Sellin)

+ 46 70 437 58 66 / + 31 6 22 43 94 91
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SKATTER & EKoNomI

4. generalsekreteraren har ordet

6. nyheter

16. hit flyttar svenskarna
Våra skandinaviska grannländer är fortsatt 
de mest populära bland svenskar som flyttar 
utomlands, men det finns en överraskning på 
topp fem. Se hela statistiken.

18. Pensionär i thailand
Jan Luthman har valt att pensionera sig 
i Thailand. Ett gott val för den som vill få 
pensionen att räcka lite längre.

24. här är din värld
En översikt kring levnadsvillkor, sjukvård 
och skattetryck världen över.

18.

PÅ oMslAget: Världen.
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LEDARE

Kära läsare!

GENERalsEkREtERaREN haR oRdEt

kaRiN EhNboM-PalMqUist I GENERALSEKRETERARE
Karin är generalsekreterare för Svenskar i Världen. E-post karin@sviv.se I Webb www.sviv.se

Å
rets första nummer av medlemstidningen ägnar 

vi åt temat utflyttning, ett ämne som vi hoppas 

ska beröra och engagera många av er. Enligt 

Statistiska Centralbyrån var utvandringen från 

Sverige under 2011 större än någonsin under den 

stora Amerikautvandringen på 1870-talet. 51 179 personer 

utvandrade i fjol, varav drygt 22 000 var svenskfödda. En 

annan skillnad i förhållande till tidigare utvandringar är 

att många nu byter bosättningsland flera gånger och även 

flyttar tillbaka till Sverige efter ett antal år. Den tidigare 

emigranten har blivit en global medborgare, ofta med 

rötter i flera länder. Enligt våra egna beräkningar bor nu 

c:a 555 000 svenskar utanför Sverige, troligen ännu flera. 

Detta innebär att ni utlandssvenskar blir en alltmer bety-

delsefull grupp, inte bara i valtider, utan som företrädare 

för och bärare av svensk kultur och svenska värderingar. 

Bland de 20-i-toppländerna dit svenskar flyttar finns Norge 

(1), Danmark (2), UK (4) och USA (5). Nytt land på listan är 

Kina (8). Spanien och Frankrike återfinns på plats (10) resp. 

(11), följt av bland andra Australien (12) och Thailand (16). 

Största ökningen, men från en låg nivå, var till Portugal 

(gynnsamma skatteregler för pensionärer).

SVIV strävar efter att företräda er på bästa sätt och vi 

bevakar era intressen gentemot svenska myndigheter och 

organisationer. Vi behöver ert stöd för detta och vi behöver 

fler betalande medlemmar, enskilda och svenska föreningar 

och klubbar. Gå gärna in på hemsidan och bli betalande 

medlem så vi kan göra ett bättre jobb för er alla!

En fråga som SVIV driver speciellt i år är rätten att 

återfå ett förlorat svenskt medborgarskap. Vi är glada att 

kunna informera om att regeringen nu har tillsatt en utred-

ning med uppdrag att föreslå åtgärder för detta!

Vi går mot en alltmer digitaliserad värld och SVIV anpas-

sar sig till denna. Vi finns numera på Facebook, där du får 

nyheter och information om vårt arbete. Följ oss också på 

Twitter@svenskarvarlden och delta i diskussionen!

Vår viktigaste kommunikation med medlemmarna sker 

via vår nya, moderniserade hemsida www.sviv.se. Där finns 

numera färska nyheter med speciellt intresse för utlands-

boende svenskar tre-fyra gånger i veckan och även ett 

livligt forum där alla kan delta. Vi hoppas att ni besöker 

hemsidan ofta och även ger oss feed back på vad ni vill se 

där. Kom också gärna med förslag till nyheter från er plats 

i världen.

Under 2012 kommer två nummer av medlemstidningen 

att ges ut i tryckt form och två e-tidningar kommer att 

skickas via e-mail till de c:a 30.000 internetmedlemmarna. 

Jag anser att den tryckta tidningen är en viktig del av vår 

identitet och jag vet att ni är många läsare som uppskattar 

den. Men produktions- och distributionskostnaderna har 

blivit en alltför hög kostnad för föreningen och vi hoppas 

att den här anpassningen ska bli lyckosam.

Jag återkommer med information om sommarens aktivi-

teter i e-tidningen som planeras till början av juni, men ber 

er redan nu att planera in dagarna 20-22 augusti 2012 för 

ombudsträff, årsmöte, utseende av Årets Svensk i Världen, 

konsert och ett spännande landseminarium.

Många varma hälsningar,
Karin Ehnbom-Palmquist

Generalsekreterare

Välkommen till ett nummer som 
berör utflytten från Sverige.



Vision och tradition
Att bli kund i Banque Carnegie är att välja en exklusiv, oberoende  
 privat bank med få kunder per portföljförvaltare.

Banque Carnegie kombinerar den lilla bankens närhet till kunden och  
de korta beslutsvägarna med Carnegie gruppens stora resurser vad gäller  
 analys och värde  pappers handel, främst på de nordiska marknaderna. 

Besök gärna vår hemsida www.carnegie.lu och informera Dig om  
Banque Carnegies privatbankstjänster.    

Kontakta Anders Lindbergh (+352 40 40 30 274), så berättar vi mera.

Banque Carnegie Luxembourg S.A. 

5, place de la Gare
PO Box 1141 L-1011 Luxembourg

Tel+352 40 40 30 1
www.carnegie.lu

Banque Carnegie  
Luxembourg

Det är en fråga  

om förtroende  

och kompetens

SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER 01 / 2012  05www.sviv.sE

Europaparlamentet har tröttnat på 
obalansen mellan män och kvinnor på 
framträdande poster i näringslivet. Trots 
flertalet uppmaningar till företagsvärl-
den om att självsanering har väldigt lite 
förändrats. Därför kräver nu parla-
mentet återigen att EU-kommissionen 
förbereder förslag till kvoteringslagar. 
Ambitionen är att alla bolagsstyrelser 
ska ha minst 30 procent kvinnliga 
ledamöter år 2015 och minst 40 procent 
fem år senare.

Parlamentarikerna vill även råda bot 
på liknande problem i de egna leden och 
kräver därför att medlemsländerna inför 
EU-kommisionsvalet 2014 föreslår en 
kvinna och en man som kandidat.

Olle Schmidt (FP), en av de parlamen-
tariker som är emot lagstiftad könskvo-
tering, var en av dem som pekade på de 
interna problemen under en parlaments-
debatt i frågan. Han tog bland annat upp 

EU-nämnden har enats om att Sverige 
ska kräva enklare jordbrukspolitik inom 
EU. Det nuvarande regelverket är svårt 
att få förstå. Nämnden riktar även kritik 
mot EU-kommissionens förslag till jord-
brukspolitik för åren 2014-2020. Bland 
annat vill nämnden underlätta proces-
sen för jordbruksföretag som söker 
bidrag - och för myndigheterna som ska 
administrera dem.
   – Förenklingarna måste göra skill-
nad för bonden och länsstyrelse och 
jordbruksverket vad gäller kostnader, 
tidsåtgång, komplexiteten i regelverket, 
säger Eskil Erlandsson (C), landsbygds-
minister till Europaportalen.

EU överväger könskvotering sverige kräver en-
klare jordbrukspolitik

NYHETER

Europeiska centralbanken, vars lednings-
grupp inte innehåller en enda kvinna, 
som exempel. 

– EU:s institutioner måste föregå med 
gott exempel, annars uppfattas våra för-
slag som munväder, sa Schmidt, enligt 
Europaportalen.
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Svensk tv - nu även via internet!
Under våren 2012 startar våra ip-tv sändningar till hela världen!

Med kanalen SVT World får du ett varierat utbud med 
tonvikt på svenskproducerade program från Sveriges  
Television - dygnet runt!

För abonnemang kontakta SVT World:s kundtjänst: 
ConNova  +46 (0)141 - 20 39 10  
svtworld@connova.se  www.connova.sesvt.se/svtworld

sviv har tidigare 
skrivit om att 

Sverige är ett av världens 
största länder inom va-
penexport, åttonde störst i 
världen. Räknat per capita 
är Sverige etta på listan. 
Förra året sålde vi vapen 
för dryga 14 miljarder 
svenska kronor. Exporten 
har tredubblats på tio år.

Något som oroar 
representanter från Svenska Kyrkan och 
organisationen Svenska Freds är att en 
markant del av vapenexporten nu sker 
till odemokratiska länder. Detta trots att 
riktlinjerna klart och tydligt anger att 
länder som befinner sig i krig/väpnade 
konflikter eller kränker mänskliga rät-
tigheter inte bör få köpa svenska vapen.

I riktlinjerna står det även att utför-
sel av försvarsmateriel endast får god-
kännas om det styrker Sveriges försvar 
eller säkerhetspolitiska intressen.

– Vi säljer till länder med gravt 
demokratiskt underskott. Diktaturer är 
Sveriges främsta kunder, säger Anna 
Ek, ordförande i Svenska freds- och 
skiljedomsföreningen till Riksdag & 
Departement.

Andreas Ekman Duse, generaldirektör 

Allt fler köper vapen av Sverige. Under 2011 såldes militär utrustning till 63 stater. 
Föga smickrande är att de fyra största köparna antingen är odemokratiska eller 
inbegripna i regionala konflikter.

på den statliga myndighe-
ten ISP, Inspektionen för 
strategiska produkter, ser 
annorlunda på saken.
– När det gäller Pakistan 
har vi inte godkänt någon 
ny export sedan 2007, 
enbart följdleveranser. 
Saudiarabien har en stabi-
liserande roll i regionen. 
Thailand är ett land som 
Sverige har omfattande 

samarbete med, även militärt. Vi gör en 
sammanvägd bedömning, säger han till 
Riksdag & Departement.

Språkrådet har sammanställt sin 
årliga lista över ord som ökat i 
popularitet i Sverige under 2011. 
SVIV presenterar några av de bästa, 
mest finurliga och även rakt igenom 
konstiga orden från listan.

Nya ord i 
svenskan

svensk vapenexport växer

StörStA exportdeSti-
nAtionernA 2011
1. thAilAnd (3,0)

2. SAUdiArAbien (2,9)
3. indien (1,0)

4. pAkiStAn (0,8)
5. StorbritAnnien (0,7)

källA: rikSdAg & depArtement

appa 
Att använda sina appar i mobilen

flipperförälder
förälder som vågar släppa i väg barnen och 
låta dem klara sig på egen hand (i motsats 
till curlingförälder)

knarkometer
apparat som kan upptäcka spår av droger

koka böcker
fuska med bokföringen

otrohetsdejting
tjänst där en person med en fast relation 
kan komma i kontakt med någon för en 
otrohetsaffär

prehab
träning för att förebygga skador

retronym
nytt ord för något gammalt som måste 
bildas till följd av att något nytt tillkommit; 
vanlig tv blir tjock-tv på grund av platt-tv,

robothandel
värdepappershandel som bedrivs av 
börsrobotar

slöjböter
böter för att man bär slöja

sms-livräddare
person som lärt sig hjärt-lung-räddning och 
kan nås via sms

surdegsfaktorn
surdegsbrödets popularitet sett som ut-
tryck för ett vidare samhällsfenomen

vobba
att vabba, alltså ta hand om sjukt barn 
hemma, och samtidigt jobba hemifrån

KällA: SPRAKRADET.SE

Utökad mobil datatrafik
EU ska ge plats för den mobila datatra-
fiken, en marknad som växer lavinartat. 
Unionen vill skapa en alleuropeisk 
telekom-marknad, i syfte att skapa till-
växt. Ambitionen är att EU ska vara bäst 
i världen vad gäller hastighet, 
kapacitet och täckning på 
mobilt bredband. 

Senast år 2012 ska alla 
unionens medborgare ha möj-
lighet att surfa med minst 30 
Mbit/s via mobilt bredband.



NYHETER
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Svensk tv - nu även via internet!
Under våren 2012 startar våra ip-tv sändningar till hela världen!

Med kanalen SVT World får du ett varierat utbud med 
tonvikt på svenskproducerade program från Sveriges  
Television - dygnet runt!

För abonnemang kontakta SVT World:s kundtjänst: 
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svtworld@connova.se  www.connova.sesvt.se/svtworld

sverige i trubbel
EU-kommissionen ska granska 

Sverige. Detta med anledning av 
hushållens eskalerande skuldsättning 
och landets höga bostadspriser.
Kommissionen pekar i sin ekonomiska 
rapport AMR ut tolv länder som anses 
vara extra intressanta för en djupgå-
ende ekonomisk analys. Ett av dem är 
Sverige, som hamnar på sjätteplats 
bland EU-länder med högst skuldsättning 
per medborgare. Irland är etta på den 
osmickrande listan.
I de flesta av länderna på listan hade 

bostadspriserna sin topp 2007 el-
ler 2008. Där skiljer sig Sverige åt då 
priserna fortsatt är högre. Faktum är 
att prisutvecklingen varit den största i 
hela EU de tre senaste åren, vilket är ett 
skäl till oro enligt EU-kommissionen. I 
rapporten står även att läsa att priserna 
kan komma att falla i Sverige, Belgien 
och Storbritannien.
Under de kommande månaderna kom-
mer EU-kommissionen att studera de 
utpekade länderna, och kan sedan ge 
rekommendationer för nationen. 

I sommar ska alla byråkratiska stopp-
skyltar för eko-handel mellan EU och 
USA vara nedmonterade. Med gemensam 
standard och avgift samt likadant cer-
tifikat ska därmed samma regler gälla i 
både Europa och Amerika. Den nyblivna 
gemensamma marknaden värderas till 
drygt 360 miljarder kronor, världens 
största i sitt slag. Sammanslagningen 
har möjliggjorts av att kontinenterna 
skrivit kontrakt på ett partnerskap un-
der mässan BioFach World Organic Fair i 
Nürnberg, Tyskland.

EU-kommissionen efterlyser enhetlighet 
vad gäller trafiken mellan värdepap-
perskonton. Det totala beloppet som ska 
säkras genom de gemensamma reglerna 
motsvarar en kvadriljon euro, ett tal som 
skrivs ut med en etta följt av 24 nollor. 

Summan är beräknad på de transak-
tioner av värdepapper som genomförst i 
unionen under de två senaste åren.

Eko mellan EU och UsA

Kvadriljoner på spel

BostAdspRisER
Prisökning på tre år.
Sverige 13 %
Malta 7 %

Portugal 6 %
Belgien 6 %

Österrike 6 %
Luxemburg 5 %
Tjeckien 4 %

Tyskland 4 %
Grekland 3 %
Italien 2 %

Källa: EU-kommissionen. Siffrorna gäller 2008-2010.

sKUldsättNiNg

De har högst privata skulder av BNP.

Irland 293 %

Cypern 289 %

Danmark 244 %

Portugal 224 %

Nederländerna 222 %

Sverige 221 %

Spanien 214 %

Luxemburg 202 %

Malta 165 %

Finland 155 %

Källa: EU-kommissionen. Siffrorna avser 2010.
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SVIV på Cypern
TexT: Per Nehler

För tredje gången genomförde 
Svenska Föreningen på Cypern 
en Nordisk Mässa, Nordic Fair i 

Limassol 2012, lördagen den 3 mars och 
söndagen den 4 mars. Denna gång stod 
Hotell Amathus Beach i Limassol som 
värd. Föregående mässa var i Nicosia  
för två år sedan medan den första 

avhölls för fyra år sedan i Larnaca.
Många utställare fanns på plats. En 

del som varit med alla tre gångerna 
och andra som var nya. Intressanta 
föreläsare drog stor publik i allsköns 
ämnen, från arkeologi och Wasa till FN 
på Cypern. Lördagskvällens middag med 
dans till DJ var även den en stor succé.

Ett pressat Spanien har efter en upp-
görelse med övriga euroländer fått ett 
mildare budgetkrav för året. Detta i ett 
försök att stimulera den tungt ansträng-
da spanska ekonomin. 

– Eurogruppen och Spanien enades om 
att det spanska budgetunderskottet ska 
minska ytterligare i år. Den gamla siffran 
med ett underskott på 5,8 procent av 
bruttonationalprodukten gäller inte 
längre, sade eurogruppens ordförande 
Jean-Claude Juncker efter mötet, enligt 
Europortalen.

Budgetkrav lättas 
för Spanien



’’Inga-May Gigler, Private Banker

Gör det möjligt

Besök oss på 
www.nordeaprivatebanking.com 
eller ring +352 43 88 77 77 
för att boka ett möte. 

AD_IMt_StrongBank_170x118 SvenskI varlden_SWE.indd   1 09/02/2012   17:18
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Att hjälpa till att tvätta pengar från 
brott tvättas i den ”vita” ekonomin är 
ett brott. Det kallas penninghäleri. La-
gens utformning i brottsbalken är dock 
ganska trixig. Det, i kombination med att 
det är svårt att bevisa pengatvättsbrott, 
har medfört att lagen sällan utnyttjas.  
Det vill regeringen ändra på. Enligt ett 
förslag från regeringens utredare Petter 
Asp, professor i straffrätt, bör en ny lag 
stiftas - lagen om penningtvättsbrott. 
Skulle denna lag genomföras kommer 
det att bli mycket enklare för polis och 
åklagare att knyta pengar och andra 
värden till tidigare brott. Det ska i så 
fall räcka med att peka på att pengarna 
kommer från ”brott eller brottslig verk-
samhet”. Anmärkningsvärt i förslaget 
är att de inte ska behöva ange precisa 
detaljer, eller ens knyta pengarna till ett 
specifikt brott.

I dagsläget måste banker rapportera 
suspekta transaktioner till polisen. När 

Regeringen har gett en pågående 
statistikutredning i uppgift att överse 
hur registerbaserad forskning ska kunna 
genomföras enklare. Personlig integritet 
ska mätas mot behovet av att underlätta 
för forskningen. Potentiellt kan detta 
vara ett rejält avsteg från nuvarande 
regler gällande integritetsskydd kring 
personuppgifter. De uppgifter som 
sparas och kan spåras under en längre 
period anses vara mycket attraktivt 
forskningsunderlag.

Regeringen menar att svensk register-
hållning ger fantastiska möjligheter att 
hitta samband mellan exempelvis eko-
nomi och hälsa genom tvärvetenskapliga 
studier. Det är en delikat fråga med 
en rad juridiska frågetecken gällande 
personuppgiftslagen, offentlighets- och 
sekretesslagen och etikprövningslagen.
Dessa frågetecken till trots avser reger-
ingen att genomföra en reglering som 
ska göra det betydligt lättare att få till-
gång till registeruppgifter. Ambitionen 
är att Sverige ska vara världsledande 
inom registerforskning.

Hårdare tag mot pengatvätt

Enklare utnyttja
personregister

NYHETER

anmälan gjorts ska transaktionen ändå 
utföras, vilket gör att det i dag finns risk 
för att pengarna redan försvunnit när 
polisen väl tar sig an ärendet. Asp före-
slår därför att Finanspolisen ska kunna 
frysa tillgångar temporärt. Förbudet 
ska gälla i max två dagar, sedan måste 
beslut tas om en förundersökning ska 
inledas. Ett liknande förslag fanns på 
bordet redan 1997, då skrinlades frågan 
utan något lagförslag. 
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För tre år sedan instiftades begränsnings-
regler för ränteavdrag i Sverige. Detta i 
syfte att få bukt med den skatteplanering 
som gör att många företag undviker 
bolagsbeskattning i Sverige. Reglerna har 
inte varit effektiva nog, och finansde-
partementet beräknar att staten varje 
år går miste om 6,3 miljarder svenska 
kronor på grund av så kallad aggressiv 
skatteplanering. Med anledning av detta 
vill nu finansminister Anders Borg skärpa 
reglerna ytterligare. Bland annat kommer 
de möjligheter som finns för att dra av 
ränteutgifter som uppkommit internt 
att begränsas än mer. Skatteverket ska 
även få mer befogenhet att underkänna 
ränteavdrag.

Pengarna som det är tänkt att de 
skärpta reglerna ska inbringa till stats-
kassan vill Borg använda till att sänka 
bolagsskatten generellt. Han menar att 
dagens svenska bolagsskatt på 26,3 
procent är för hög för att konkurrera med 
länder som exempelvis Storbritannien. 
Där har stora sänkningar av bolagsskat-
ten utlovats, för att öka landets attrak-
tionskraft bland företagskoncerner. 
Aggressiv skatteplanering innebär att 
svenska företag skuldsätter sig mot an-
dra företag inom koncernen som befinner 
sig i lågskatteländer. På så sätt exploa-
teras de förmånliga svenska reglerna för 
ränteavdrag för att minska de belopp som 
företag behöver betala i bolagsskatt.

– Särskilt upprörande skatteupplägg 
har vi sett prov på hos vissa riskkapital-
bolag inom välfärdssektorn, till exempel 
i samband med den så kallade Carema-
skandalen i höstas. Det kan vi inte accep-
tera, säger finansminister Anders Borg till 
Riksdag & Departement.

Hårdare tag mot 
skatteplanering

Förra året infördes bostadsformen ägar-
lägenheter i Sverige. Denna ägarform, 
vanlig i stora delar av Europa, har inte 
alls blivit populär i Sverige. Det vill 
bostadsminister Stefan Attefall ändra 
på, genom att ge hyresgäster möjlighet 
att köpa sina nuvarande bostäder.

– Vi tror att intresset för ägarlägen-
heter kommer att öka kraftigt när det 
blir möjlighet för hyresgäster att köpa 
loss sina lägenheter, säger Anders 

EU-kommissionär László Andor presen-
terade i slutet av mars två förslag, som 
han och EU-kommissionen menar ska 
stärka europeiska arbetares strejk-
rätt. Andor får dock mothugg av såväl 
fack som arbetsgivare, som båda såga 
förordningen Monti II. 

– Förslaget är ett direkt ingrepp och 
begränsning av de grundläggande fack-
liga rättigheterna, säger Claes-Mikael 
Jonsson, jurist på LO till Europaporta-
len. Jonsson anser att förslaget riskerar 
att skapa oreda gällande vad arbetare 
kan vidta för åtgärder under en strejk.   
Kritik mot Monti II kommer även från 
Svenskt näringsliv.

Josephsson, politiskt sakkunnig hos bo-
stadsminister Stefan Attefall till Riksdag 
& Departement.

En utredning som ska klarlägga 
hur ägarlägenheter ska kunna bildas 
i befintliga hyreshus ska inledas till 
sommaren. Ett av många frågetecken är 
hur skötseln och ansvaret över gemen-
samma utrymmen ska synkroniseras i 
ett hus där det både finns hyres- och 
ägarlägenheter.

– Monti II förändrar inte i sak 
EU-domstolens ställningstagande i La-
valmålet. Utifrån det kan man tycka att 
förordningen är rätt onödig, säger Lars 
Gellner, arbetsrättsjurist på Svenskt 
näringsliv till Europaportalen.

Nysatsning på ägarlägenheter

EU vill reglera 
strejkrätt
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A JOUR

Att bibehålla nivån på sitt hemspråk kan vara svårt efter en utlandsflytt, framförallt 
för barn, som snabbt anpassar sig till nya miljöer. Gudrun Torstendahl ger råd.

svENskaN MåstE
UNdERhållas

tEXt GUDRUN TORSTENDAHL

E
n familj som ska flytta utomland ställs inför många frågor. 
När det gäller att välja skola för barnen är det många fakto-
rer som måste vägas in.
Kommer familjen att flytta runt mellan olika länder eller ska 
man bo på en och samma plats? Hur gamla är barnen? Ska 

de just börja skolan och lära sig läsa och skriva? Är de tonåringar på 
väg mot gymnasium och vidare studier?

Hur ser pedagogiken ut i olika skolor? Är det ”korvstoppning” och 
att skriva av vad lärarna säger som gäller? Vilket inflytande har eleven/
familjer över utbildningen? Vilka möjligheter har man att få extra stöd 
där så behövs? 

Hur är det med klasstorlek, språkkunskaper och ämnesval? Har 
skolan krav på inträdesprov och språkkunskaper? Vilka möjligheter har 
eleven att fortsätta studierna efter att ha gått ut den grundläggande 
skolan? Vad kostar skolgången?

Det finns inga givna svar på dessa och andra frågor men det är 
viktigt att tänka igenom för- och nackdelar och fundera över de 
konsekvenser som valen innebär även om man inte avser att stanna 
utomlands. 

ModERsMålEt äR a och o
Grunden för barnens kulturella identitet är att de behärskar språket, inte 
bara vardagspratet vid köksbordet utan det skrivna ordet och kroppssprå-
ket. Barn tappar snabbt nyanserna i sitt modersmål. En konsoliderad kun-
skap i modersmålet torde också av de flesta experter anses som nödvändig 
för att lära sig främmande språk. 

Från svensk sida tycker man också att det är viktigt att barn och ung-
domar har möjlighet att upprätthålla och utveckla sin svenska identitet. En 
familj som flyttar utomlands får inte med sig någon skolpeng från Sverige, 
men lokala skol- och föräldraföreningar kan få ett visst ekonomiskt stöd för 
att anordna svensk undervisning. 

Det finns ett 20-tal svenska utlandsskolor som i varierande grad erbjuder 
allt från förskola till gymnasium. De äldsta utlandsskolorna är över 100 år. 
Så kallad kompletterande svensk undervisning bedrivs på omkring 150 plat-
ser runt om i världen. Syftet är att hjälpa barn med svenska som modersmål 
att befästa och utveckla sin förmåga att behärska det svenska språket. 
Undervisningen bedrivs efter en särskild kursplan där det svenska språket 
kompletteras med svensk historia, geografi och samhällskunskap. 

koNsEkvENs och UthållighEt
Åren går fort och det som från början kanske var tänkt att bli något eller 
några utlandsår för familjen blir gärna många. Barnen blir snart ungdomar 

som ska välja utbildningsvägar och så småningom högskolestudier. Då gäller 
det att redan från början ha varit inställd på att kunskaper i svenska språket 
är viktiga och därför måste underhållas och hela tiden utvecklas.

Ett par råd är att vara konsekvent och att inte ge upp. I familjer med två 
modersmål kan barnen lära sig båda språken om föräldrarna hela tiden 
kommunicerar med barnen på sitt eget modersmål. Det kan vara frestande 
att övergå till engelska, franska, spanska, tyska eller vilket språk det kan 
vara som blir barnens skolspråk och det som de använder med lekkamrater. 
Men grunden i svenskan kan de också få med om man som förälder inte ger 
upp när barnen slutar svara på svenska eller tycker att det är allmänt tråkigt 
eller besvärligt att behöva använda svenskan. 

För den som vill studera vidare i Sverige krävs det bland annat att man 
kan visa dokumenterade kunskaper i svenska. Detta gäller både för att 
komma in på gymnasiet och för att bli behörig för högskolestudier. Därför 
är svensk undervisning så viktig som komplement till den svenska som talas 
hemma. Alla som har möjlighet att delta i svenskundervisning kan få en bra 
grund för att studera vidare i Sverige. För den som siktar på en internatio-
nell karriär är det också en tillgång att behärska flera språk och där kan 
svenskan vara ett plus och en extra merit. 

tEst och pRov kaN gE bEhöRighEt
Behörigheten i svenska språket för högskolestudier kan man skaffa sig på olika 
sätt. Med konsekventa studier i kompletterande svenska har många kunnat ta 
sig upp på gymnasienivå och avsluta med att göra TISUS – Test i svenska för 
universitets- och högskolestudier. Den som gör testet med godkänt resultat får 
behörighet i svenska språket för högskoleutbildning i Sverige.  

Att dokumentera sin behörighet för gymnasiestudier kan vara knepigare. 
Elever som vill ha betyg från grundskolan har rätt att gå igenom prövning, 
antingen på hela utbildningen eller ett eller flera ämnen. I bästa fall kan 
eleven få göra nationella prov vid den skola dit man sökt. Tillsammans med 
dokumentation från genomgången kompletterande svenska har provre-
sultaten kunnat resultera i att eleven ansetts behörig för gymnasiet. Ett 
tredje sätt att bli behörig är att läsa svenska på distans och på så sätt få ett 
grundskolebetyg i ämnet svenska. 

Elever som går i internationella skolor kan ibland välja att få svenska som 
ett ämne i sin IB-utbildning.  n

gUdRUN toRstENdahl I A JOUR

Gudrun Torstendahl är konsult och sakkunnig i expertpanelen på www.sviv.se

E-post gudrun.torstendahl@swipnet.se
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Frågor & svar

TEXT KERSTIN GUSTAFSSON

FlyTT Till iTaliEN
Jag har flyttat till Italien. Är svensk med-
borgare. Har registrerat mig i kommunen 
där jag köpt mitt hus och också begärt 
utflyttning från Sverige på blankett 
”Anmälan om flyttning till utlandet”. Nu 
undrar jag var jag ska skatta? Får jag 
avgöra det själv, Sverige eller Italien? 
Jag är 63 år och lyfter en pension från 
Försäkringskassan. Har också privata 
tjänstepensioner samt en mindre egenbe-
tald pensionsförsäkring, som jag ännu inte 
börjat lyfta. Hur gör jag?

svaR: Du kan inte själv bestämma i vilket 
land du ska beskattas. Detta avgörs av a) 
svensk intern skatterätt), b) italiensk intern 
skatterätt samt c) innehållet i dubbelbeskatt-
ningsavtalet mellan Sverige och Italien, där 
länderna kommit överens om fördelning av 
skatterätten på dina svenska inkomster.  

Enligt avtalet beskattas pensionen från 
Försäkringskassan i Sverige med 25% SINK-
skatt,  (särskild inkomstskatt för utomlands 
bosatta), men även i Italien. Den italienska 
skatten får avräknas mot den svenska med 
högst 25%, (omvänd credit). Din privata 
tjänstepension beskattas endast i Italien och 
den privata pensionsförsäkringen beskattas 
på samma sätt som pensionen från Försäk-
ringskassan, se ovan. 

Du måste ansöka om SINK-skatt på särskild 
blankett. Dessutom lämna en Bosättnings-
utredning, (uppgifter om boendeförhål-
landen) samt ett Hemvistintyg, som visar 
att du är allmänt skattskyldig i Italien. SKV 
tillhandahåller dessa blanketter. Din ansökan 
insänds till SKV och beslut meddelas dig och 
pensionsutbetalarna. I Italien deklarerar du 
och beskattas enligt deras skatteregler och i 
enlighet med avtalet.  

Du kan också välja att beskattas i Sverige 
enligt §53 Inkomstskattelagen, som om 
du varit bosatt i Sverige. Den skatt som 
betalas i Italien yrkas avräkning för i Sverige 
på samma sätt som vid SINK-beskattning 
(omvänd credit). 

FlyTT Till FRaNkRikE
Jag är på väg att emigrera till ett 
Frankrike, i samband med en definitiv ut-
flyttning. Jag kommer att ha kapital kvar 
i Sverige i form av kontanter och aktier. 
Hur blir beskattningen på bankräntor, 
utdelningar och reavinst på aktier när 
man bor utomlands.

svaR: Den som har hemvist i annat land, i 
detta fall Frankrike, och saknar väsentlig 
anknytning i Sverige, beskattas inte för 
bankräntor i Sverige, däremot i Frankrike. 
Utdelningar beskattas med kupongskatt, 
som ersätter den statliga kapitalskatten 
på utdelning och förmögenhet (borttagen). 
Kupongskatten uppgår till 30%, men kan 
begränsas av innehållet i ett dubbelbeskatt-
ningsavtal. I avtalet med Frankrike, tar Sve-
rige ut 15% kupongskatt. Även Frankrike kan 
beskatta utdelningen. Vad gäller avräkning 
av reavinst på aktier har Sverige beskatt-
ningsrätten upp till 2 år efter utflyttningen. 
Därefter har Frankrike beskattningsrätten.

REsidENT i Usa MEd baNkkoNTo/dEpå 
UTaNFöR Usa
Jag är bosatt i USA sedan 25 år till-
baka och har varit medlem i SVIV i lika 
många år. Jag är svensk medborgare 
och har också haft bankkonto och depå 
hos aktiemäklare i Sverige, som alltid 
redovisats noggrant i min amerikanska 
deklaration. Min aktiemäklare påstår 
att jag måste stänga depån på grund av 
nya IRS-bestämmelser. Har ni tillgång 
till dessa bestämmelser? Gäller det 
alla banker, mäklare och fondförvaltare 
utanför USA även om de inte har någon 
verksamhet i USA. Gäller detta både 
amerikanska medborgare och svenska 
medborgare residenta i USA?

svaR: FATCA (Foreign Account Tax Com-
piance), en ny amerikansk lagstiftning som  
syftar till att säkra amerikanskt beskatt-
ningsunderlag utomlands. Lagen är redan i 

bruk, men får full effekt först den 1 januari 
2013. Lagen har arbetats fram av IRS, det 
amerikanska skatteverket, för att erhålla 
information och säkerställa amerikansk 
beskattning av tillgångar som boenden i 
USA har i andra länder (både amerikanska 
medborgare och övriga residenta). Med 
hjälp av FATCA vill USA genom hot om 
beskattning tvinga framförallt utländska 
(även svenska ) finansiella institutioner 
att lämna information om amerikanska 
tillgångar som finns utomlands. Reglerna 
är mycket komplicerade och de personer 
som har kapital utanför USA kommer att 
tvingas lämna omfattande uppgifter om 
sina utlandsinvesteringar, vilket innebär 
att såväl banker som andra utländska 
institutioner måste förse dem med dessa 
underlag för uppgiftslämnande. Finansiella 
institutioner i andra länder förbjuds troli-
gen att hantera amerikanska medborgares 
kapital utanför USA. För mer information. 
www.FATCA.se. 

UTFlyTTNiNg Till Malaysia
Jag och min hustru har flyttat till 
Malaysia som pensionärer. Vi har 
svensk ålderspension från Försäkrings-
kassan och beviljats SINK-beskattning 
på dessa. Nu har jag förstått att hela 
pensionen inte beskattas utan endast 
till viss del. Kan jag få ett klarläggande.

svaR: Den pension som utbetalas från 
Socialförsäkringen för person bosatt 
utomlands beskattas endast till den del 
som varje månad sammanlagt översti-
ger en tolftedel av 0,77% basbelopp för 
innevarande år. För 2012 innebär detta att 
pension upp till 2 823 SEK inte beskattas 
alls. Allt därutöver beskattas med 25% 
SINK. Observera att detta gäller endast 
ersättningar från Försäkringskassan 
(ålderspension, garantipension, efterle-
vandepension och efterlevandestöd).
Övriga pensioner beskattas fullt ut med 
25% SINK-skatt. n

FöRE & EFTER FlyTTEN
Det kan uppstå problem med pensioner och skatter efter en utlandsflytt. 
Kerstin ger råd.

Svenskar i Världen I Frågor & Svar Box 5501, 114 85 StockholmI Eller Kerstin Gustafsson, Utlandsbosättning AB

Tel +46 (0) 8 665 49 00 I E-post kerstin@utlbos.se
ADRESS TILL FRågoR & svaR



SVERIGES LEDANDE INTERNATSKOLA
Gymnasie- och grundskoleutbildning på svenska eller engelska. IB-program 
sedan mer än 30 år med mycket goda resultat. Mångfald av fritidsaktiviteter och 
nära kontakter med högskolor och näringsliv. Vår skola ligger i idylliska Sigtuna, invid 
Mälaren, nära till både Stockholms kulturliv och Arlanda flygplats.

Kom och besök SSHL, ett Sverige i internationell tappning. Vi ställer upp under hela 
läsåret och visar verksamheten. Vi erbjuder också möjligheten att lära känna skolan 
och internatlivet genom provboende.

Under sommaren erbjuder vi sommarkurser i svenska och matematik samt 
konfirmationsläger.

SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET
Telefon: +46 8 592 571 00

www.sshl.se
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SKATTER

TEXT CECILIA GUNNE

Du som funderar på att flytta från Sverige eller redan är på väg har en 
del att tänka på vad gäller skatterna.

Om du räknas som bosatt i ett annat land finns det två lägen i 
förhållande till Sverige – antingen anses du fortfarande ha så kallad 
väsentlig anknytning hit och ska fortsätta att betala svensk skatt 
på många olika typer av inkomster som om du bodde kvar här, eller 
så har du inte väsentlig anknytning och beskattas då endast för 
vissa”svenska” inkomster. 

Frågan om man har väsentlig anknytning eller inte avgörs av en 
samlad bedömning av olika faktorer som knyter en till Sverige. Den 
som exemepelvis har kvar sin gamla permanentbostad här anses 
normalt också ha väsentlig anknytning. Detsamma gäller om man har 
kvar minderåriga barn I Sverige eller äger mer än 10 procent av ett 
svenskt bolag. 

vid väsENTlig aNkNyTNiNg Till svERigE
Lön i utLandet
Om du bara flyttar ut tillfälligt och behåller väsentlig anknytning till 
Sverige är du  egentligen ”obegränsat skattskyldig” här. Du slipper ändå 
beskattas för lön i utlandet om vissa krav är uppfyllda. Om du är bosatt 
i utlandet i minst sex månader och får lön som beskattas där slipper du 
skatta för den i Sverige. Om du får lön i utlandet som inte beskattas där 
är den skattefri i Sverige om du bor utomlands i minst ett år. 

KapitaLinKomster 
Om du är obegränsat skattskyldig i Sverige och få kapitalinkomster som 
ränta, utdelning och kapitalvinster (i hela världen), skattar du för dem i 
Sverige om det inte finns ett skatteavtal som skyddar dig för den skat-
ten. Om Sverige har rätt att beskatta dig för utdelning kommer du betala 
30 procents vanlig kapitalinkomstskatt i Sverige och inte kupongskatt 
som gäller för den som är begränsat skattskyldig.

Lön och pension från sverige
Om du får lön eller pension från Sverige som Sverige får beskatta kom-
mer vanlig svensk progressiv inkomstskatt att tas ut på den inkomsten. 
Det beror alltså på din väsentliga anknytning hit. 

utan väsentLig anKnytning
Om du har bosatt dig i utlandet och dessutom gjort dig av med din 
väsentliga anknytning till Sverige skattar du här bara för ett fåtal inkom-
ster och om du beskattas är det oftast en särskild skatt som tas ut.

Lön från sverige
Om du saknar väsentlig anknytning hit och får lön eller pension från 
Sverige, och om Sverige enligt skatteavtalet med det land där du bor får 
beskatta inkomsten, tar Sverige bara ut så kallad SINK (Särskild Inkomst-
skatt för utomlands bosatta). SINKen är på 25 procent men du får inte 
göra avdrag för några kostnader.

ränta från sverige
Om får ränta på konton eller obligationer i Sverige skattar du inte för 

dem här – om du saknar väsentlig anknytning. Det beror på att Sverige 
inte har någon källskatt på räntor.

utdeLning från sverige
Om du får utdelning på svenska aktier eller svenska fondandelar 
innehåller den svenska banken svensk kupongskatt. Den är oftast 
15 procent om du bor i ett land som har skatteavtal med Sverige, 
annars är den 30 procent. 

tioårsregeLn för KapitaLvinster
på aKtier och LiKnande
Enligt den så kallade tioårsregeln – jag brukar kalla den för förföl-
jelseregeln – får Sverige ta skatt på kapitalvinster ända tills det har 
gått 10 hela kalenderår sedan det år du flyttade från Sverige. 

För utländska aktier beskattas kapitalvinster i Sverige bara om de 
har köpts innan du flyttade härifrån (eller om de köpts efter utflytt-
ningen men vid tidpunkt då du på grund av väsentlig anknytning hit 
fortfarande var obegränsat skattskyldig i Sverige.) 

Enligt skatteavtal mellan Sverige och vissa länder är 10-årsfristen 
förkortad, ibland till och med till noll år. 

Det är viktigt att tänka på att tioårsregeln inte gäller för fonder. 
Kontrollera dock att det är en vanlig kontraktuell fond (som vanliga 
svenska fonder) och inte en SICAV-fond (som ibland finns i bland 
annat Luxemburg). 

avräKning för den svensKa sKatten
Om du tvingas betala skatt i Sverige och betalar skatt även i det land 
där du bor har du oftast rätt att avräkna den svenska skatten i din 
deklaration i bosättningslandet. Det ska alltså inte bli dubbel skatt, 
tråkigt nog blir det den högsta av skatterna i de två länderna som du 
slutligen får betala. 

visteLse i sverige efter utfLytten
En av de besvärligaste frågorna jag hanterar för mina kunder efter 
utflyttningen är antalet dagar i Sverige. Hur många dagar är det 
möjligt att vara här utan att det anses som ”stadigvarande vistelse” 
som gör att du blir obegränsat skattskyldig här?

Förenklat brukar jag säga att det är säkert att vistas här i högst 
100 dagar per år (egentligen per 12-månadersperiod). Man blir nor-
malt skattskyldig i Sverige om man vistas här i 183 dagar eller mer, 
men det finns många rättsfall med strängare bedömning. En person 
som arbetade i Sverige i tvåveckorsperioder och var i hemlandet i 
tvåveckorsperioder, ansågs stadigvarande vistas här. En VD för ett 
svenskt bolag som bodde i Holland, var där på helgerna, var i Sverige 
2-3 dagar per vecka och i de andra nordiska länderna övriga dagar, 
ansågs stadigvarande vistas här. 

Vid ett besök i Sverige måste både den föregående och efterkom-
mande tiden i utlandet vara längre än tiden i Sverige. Två veckor i 
Sverige måste alltså föregås av mer än två veckor utomlands och 
tiden efter sverigeveckorna måste vara längre än två veckor. Annars 
räknas det som att man varit i Sverige under hela tidsperioden. n
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UTflyTTNiNg fRåN svERigE

CECilia gUNNE I SKATTER
Cecilia är skattejurist på Valbay International S.A. och sakkunnig i expertpanelen på www.sviv.se E-post Cecilia.Gunne@valbay.com I Webb www.valbay.com

CECilia gUNNE  Skattejurist Valbay International S.A. Stockholm

Valbay bedriver Family Office-verksamhet åt förmögna personer med allt från bolagsadministration 
och skatterådgivning till kapitalförvaltning, och oberoende finansiell rådgivning.



Non Resident

Värdefulla råd för 
utlandsboende
När du bor utomlands är det skönt med 

tillgång till en bank i Sverige. En bank som 

kan de regler och lagar som gäller för dig 

som utlandsboende.

Kontakta oss så berättar vi om våra tjänster 
för utlandsboende:

•  Personlig service dygnet runt

•  Placeringsrådgivning

•  Finansiering

Kontakt
Telefon: +46 8 763 64 67
E-mail: nonresidentprivates@seb.se
www.seb.se/nonresident

SEB 1620 Annons Bank hemma for utlandsboende.indd   1 09-06-29   14.19.25
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Hit flyttar svenskarna!

TEXT Hanna Sundberg

statistiska centralbyrån, SCB, sam-
manställde nyligen siffrorna för 
in- och utflytt från Sverige under 

2011. Och svenskarna flyttar som aldrig 
förr. Hela 51 179 svenskar skrev ut sig 
ur landet förra året.

Vi får blicka tillbaka ända till den 
stora Amerikautvandringens toppår, 
1887, för att hitta liknande noteringar. 
Eftersom Sveriges befolkning mer än 
fördubblats sedan 1800-talets topp-
notering är det från ett procentuellt 
perspektiv fortsatt långt färre svenskar 
som flyttar utomlands jämfört med då. 
Det är heller inte längre över Atlanten 
som flest flyttlass går. Överlägset mest 
populärt är istället vårt grannland i 
Norge. Högre löner och obefintlig ung-
domsarbetslösheten lockar många. Till 
Norge flyttade 9 753 personer, hela 19 
procent. Tvåa blev ett annat grannland, 
Danmark, dit flyttade drygt hälften så 
många, 4 856 personer (9,5 procent).

Även om USA-siffrorna inte kom-
mer i närheten av det sena 1800-talets 
är Amerika fortsatt ett mycket populärt 
land bland utflyttande svenskar.  3 078 
svenska medborgare flyttade dit under 

2011, drygt sex procent av alla svenska 
emigranter.

På tredje plats återfinns 3 719 
svenskar som inte meddelat folkbok-
föringen vart de flyttat. Vid utflytt ska 
man meddela att man lämnar landet. 
Däremot finns ingen skyldighet att 
berätta vart man flyttar.

Den stora uppstickaren på årets lista 
är Kina. Hela 1 787 personer flyttade 
dit, en ökning med 80 procent från 
föregående års mätning!

Jämfört med år 2000 har utflyttning-
en till Kina från Sverige femdubblats. 
Landets kraftfulla ekonomi och ökade 
affärsmöjligheter lär ligga bakom den 
lavinartade ökningen. Med ekonomiska 
urverket Norge och dess lockande ar-
betstillfällen i topp och Kina med goda 
investeringsmöjligheter som uppstick-
are är det således lätt att misstänka att 
svenskar då som nu i första hand flyttar 
utomlands av finansiella- och sysselsätt-
ningsskäl.

Många utlandsboende flyttar även till 
Sverige. Rörligheten mellan grannlän-
derna är mycket stor. Även om 9 753 
personer flyttade till Norge från Sverige 

så var det också 7 455 personer som 
flyttade åt andra hållet. Från Danmark 
kom 4 583 personer. Det är bara lite 
drygt 280 personer färre än vad som 
flyttade dit. Och från USA flyttade 3 
134 personer hem till Sverige. Det är 
faktiskt fler än vad som flyttade dit.

- Rörligheten mellan de nordiska 
länderna samt till och från de engelsk-
språkiga länderna är alltid stor. Väldigt 
många väljer att studera i dessa regio-
ner, säger Lena Bernhardtz, statistiker 
på SCB. n

Utlandsflytt  2011

1. Norge 9.753 personer.

2. DaNmark 4.856

3. okäNt laND 3.719

4. StorbritaNNieN och
NorDirlaND 3.617

5. USa 3.078

6. FiNlaND 2.758

7. tySklaND 2.203

8. kiNa 1.787

9. PoleN 1.232

10. SPaNieN 1.144

11. FraNkrike 921

12. aUStralieN 919

13. iNDieN 864

14. irak 839

15. Schweiz 712

16. thailaND 636

17. NeDerläNDerNa 581

18. italieN 488

19. kaNaDa 469

20. rUmäNieN 425

Svenskarna rör på sig som aldrig förr. Mer än 50 000 per-

soner flyttade från Sverige 2011. Vi vet vart de flyttade.
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Att tänka på
vid utflytt
TillsTåNd
Som svensk medborgare krävs inget speciellt 
tillstånd för att bosätta sig i Norden eller 
annat EU-land. 

Utanför EU och Norden krävs oftast visum 
och arbets/uppehållstillstånd. Vissa länder 
kräver även hälsointyg, ekonomisk kartlägg-
ning samt bevis på att du inte förekommer i 
brottsregister. 
 
MEddElANdEplikT
Senast en vecka innan du flyttar måste du 
meddela både Skatteverket och Försäkrings-
kassan att du ska flytta utomlands. Det gör 
du via blanketten ”Anmälan – flyttning till 
utlandet” (SKV 7665)” från Skatteverket.
I och med denna anmälan lämnar du folkbok-
föringen och därigenom även försäkringskas-
san. Det är därför av yttersta vikt att du har 
sjukförsäkringsskydd eller privat sjukvårds-
försäkring när detta steg tas.

Märk väl att du däremot inte är skyldig att 
uppge vart du ska flytta.

FöRMåNER
Försäkringskassans utlandsavdelning kan 
berätta vilka förmåner du kan ta med dig vid 
en utlandsflytt. Olika länder har olika regler 
för till exempel barnbidrag och sjukvårdsför-
säkring.

pENsioN
Din garanti- och tilläggspension/inkomstpen-
sion kan betalas ut till nästan alla länder inom 
EU/EES samt många andra länder världen 
över. För säkerhets skull bör du kontrollera 
med Försäkringskassan att det är möjligt 
innan du flyttar. 

Ta reda på om din lön under utlandsvistel-
sen är pensionsgrundande. Om inte, se till att 
själv sätta av pengar till din pension. 

HälsA
När du flyttar utomlands får du i första hand 
nyttja sjukvård i ditt nya land. Befinner du dig 
inom EU har du samma rättigheter som övriga 
medborgare i landet. Bor du i annat EU-land 
får du även rätt till vård i Sverige, om du 
skulle bli sjuk under ett besök. 

RösTRäTT
Som bosatt i utlandet kan du rösta i det 
svenska riksdagsvalet. Däremot får du inte 
rösta i kommunal- och landstingsvalen.

AvANMälAN
Du är skyldig att anmäla din utflytt från Sverige 
om du ska vara borta i mer än ett år. 
Flyttar du ut som pensionär beskattas dina 
svenska pensionsinkomster med högst 25 
% (vid utflytt till vissa länder sker ingen be-
skattning alls), den så kallade SINK-skatten. 
SINK ansöker du om på följande blankett: 
”Ansökan – Särskild inkomstskatt för utom-
lands bosatta” (SKV 4350)

FöRsäkRiNg
Ju större och dyrbarare bohag du flyttar, 
desto viktigare är det att dina ägodelar är 
försäkrade även under själva flytten. Villkor 
kring detta kan vanligtvis diskuteras med 
flyttbolaget. Givetvis ska även du och din 
familj ha fullt försäkringsskydd innan utresan.

dokUMENTATioN
Ju fler saker du har, desto viktigare är det 
att du gör en komplett inventarielista. Det är 
även en bra idé att fotografera dina möbler 
innan packningen sker. På så sätt är det lät-
tare för dig att hävda din rätt till ersättning 
om något går sönder.

oFFERTER
Det är väldigt dyrt att flytta tunga saker till 
andra länder. Se till att begära en komplett 
offert innan du säger ja till någonting. Om du 
är ensamstående eller inte behöver alltför 
mycket möbler i det nya hemlandet kan det till 
och med bli billigare att sälja de saker du har i 
Sverige och köpa nytt på plats.

låT pRoFFsEN pAckA
Det är klokt att låta flyttfirman även sköta 
packning och emballage av bohaget. De har 
(förhoppningsvis) bättre koll på hur olika 
saker bör förpackas för att skyddas på bästa 
sätt under flytten. Men återigen, se till att 
ditt bohag är försäkrad även för incidenter 
under packningen. n

Din fINANSIELLA
checklista

Nedan följer ett antal punkter och fråge-
ställningar som du bör åtgärda/besvara/
utreda innan du flyttar utomlands.

Att tänkA på:

• Väsentlig anknytning eller ej
• Förmögenhet & Kapital, åtgärder
 och omdisposition
• Visum och uppehållstillstånd
• Lokala regler arv och gåva
• Testamente
• Bostäder
• Bostad i det nya landet
• Försäljning svensk bostad
• Uppskov med skatt
• Bohagsflyttning
• Deklaration i Sverige och det nya landet
• Folkbokföring och adressändring
• Sjukvård
• Tillhörighet eller ej
• Utredning
• Privat sjukvårdsförsäkring
• Diverse
• Körkort och bil
• Valutaregler
• Husdjur
• Bankkonto nya landet
• Hem- och bilförsäkring
• Intjänade pensioner
• Pensionsutredning
• Beskattning i Sverige
• Maximering av pensioner
• Beskattning av pension i det nya landet
• Skatteutredning
• Optimering av pensioner
• Dubbelbeskattningsavtal

Källa: sparsamskatt.se

TEXT ValEnTin Ekman

Att arbeta utomlands är för många svenskar en dröm, och allt fler 
uppfyller den. Vissa saker är viktiga att tänka på innan det bär iväg.

Handelsbanken

Ny bostad i  
Frankrike eller  
Spanien?

Då är det klokt att ta hjälp av någon som kan 
den lokala marknaden. Vi finns där du finns  
och vi har lång erfarenhet av bolån. 
 
Kontakta oss så hjälper vi dig hela vägen  
fram till din nya adress. 

Välkommen till Handelsbanken
 

Spanien
Marbella: +34 952 817 550
marbella@handelsbanken.se

Frankrike 
Nice: +33 (0) 4 92 00 80 90
pb.nice@handelsbanken.fr
Paris: +33 (0) 1 42 66 58 98
paris@handelsbanken.fr
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ida älskar Oslo

TEXT Hanna sundberg

i
da Håkansdotter är en av de drygt 
9000 svenskar som förra året flyt-
tade till vårt kära grannland i väst.  
Nu berättar Ida varför Norge är så 
populärt bland svenskar  - och var-

för svenskar är så populär på den norska 
arbetsmarknaden.

Det är inte svårt att förstå varför så 
många svenska ungdomar väljer att 

lämna Sverige till förmän för Norge. 
Sverige brottas med en ungdomsar-
betslöshet som snart når 25 procent, en 
av de högsta noteringarna i hela EU. 
Samtidigt blomstrar den norska ekono-
min, lönerna är generellt mycket högre 
och det är lätt att få arbete, särskilt för 
svenskar, som har gott renommé bland 
norska arbetsgivare. 

Ida Håkansdotter, 24 år, kommer 
ursprungligen från Laholm, Hallands 
äldsta stad. Hon har snart bott i Norges 
huvudstad Oslo i ett år. Idas bästa vän 
bodde sedan tidigare i staden och Ida 
ville jobba heltid som bartender, så det 
var inte ett särskilt tufft beslut för Ida 
att bestämma sig för att flytta.

- Det finns så mycket jobb här och 
man kan jobba nästan hur mycket som 
helst. Den möjligheten finns inte i 
Sverige, konstaterar Ida.

Som svensk är det också relativt lätt 
att få arbete, framförallt inom service-, 
restaurang- och vårdsektorerna, där 
svenskar har gott renommé.

- Svenskar har gott rykte. Vi anses 
ha hög arbetsmoral, är villiga att jobba 
mycket och gör det oftast bra.

Delvis får det anses vara ett miss-
lyckande för den svenska staten att så 
många ungdomar flyr landet för att 
istället söka lyckan utomlands, fast Ida 
påpekar att just Norge-äventyret har en 
tendens att vara temporärt för många.

- Tillbakaflyttningen till Sverige från 
Norge är ju också hög. Många stannar 
inte så länge, utan kommer mest hit 
för att jobba mycket intensivt under en 
period och tjäna ihop snabba pengar 
till en resa eller dylikt, säger Ida och 
tillägger;

- Samtidigt behöver ju definitivt ar-
betsmarknaden för ungdomar i Sverige 
stimuleras. Fanns det fler jobb i Sverige 
skulle säkerligen färre flytta till Norge.
Ida trivs själv mycket bra i Norge och 
planerar att stanna länge, eller som hon 
själv uttrycker det ”kanske inte för evigt, 
men ett bra tag”. 

- Jag älskar Oslo och de möjligheter 
som finns här! n

Norge är det land överlägset flest svenskar flyttar till. Ida 
Håkansdotter är en av dem. Hon berättar för SVIV vad som 
lockar med grannlandet.



VILL NI TILLBRINGA EN SOMMAR I UPPSALA DÄR NI KAN: 

 studera svenska (alla nivåer)

 ta kurser i svensk film, historia, popmusik, litteratur, samhälle, 
    konsthistoria

 delta i resor bl a till Stockholm, Värmland, Dalarna, Finland och Lappland

 delta i kvällsaktiviteter bl a sport, film, kulturella evenemang

 lära känna svenska studenter och 
    svenskt studentliv

 träffa andra utlandssvenskar samt deltagare från cirka 40 olika länder?

SKRIV FÖR UTFÖRLIG INFORMATION TILL:    

Uppsala  International Summer Session
P.A. Box 1972, 751 49 Uppsala, Sweden
tel.+ 46 18 102370 / + 31 73 6894186
e-mail: director@uiss.org
web site: http://www.uiss.org

Om jag fick bara ett ord för att 
beskriva sommaren på UISS 
skulle jag använda ”underbart”!

Mina föräldrar kommer från 
Sverige och Nya Zeeland men 
jag växte upp i U.S.A. Jag har rest 
till Sverige många gånger och 
kunde prata bra svenska men 
hade aldrig lärt mig grammatiken 
eller att skriva. Det finns klasser 
för alla nivåer. På UISS deltog 
jag i svenska för utlandsvenska 
ungdomar, en special klass för 
de med en svensk bakgrund 
men har kanske bott utomlands 
i många år. Det visade sig att vi 
alla hade svenska mammor. Eleverna i min klass kom ifån 
U.S.A., Kanada, Cypern, Schweiz, och Belgien.

Undervisningen var mycket intensiv, men så ska det vara 
om man vill lära sig språk. Det finns många aktiviteter nästan 
varje dag som gör att man lär känna svenska folket och 
kulturen. Uppsala är en väldigt vacker kulturstad. Till slut skulle 
jag rekommendera UISS med allra högsta betyg. Och om du 
är som mig och har en svensk bakgrund och kan prata lite så 
skulle jag säga att du måste komma!

Utlandssvenska ungdomar 
och andra intresserade

Jag har precis kommit tillbaka från 
Uppsala, och fyra oförglömliga veckor 
på UISS. Jag läste svenska på B2 nivå. 
Undervisningen var aldrig tråkig, då 
vi gjorde många olika saker varje dag. 
Jag har lärt mig jättemycket!! Det är 
ett intensivt program, där du inte bara 
lär dig svenska, men också mycket om 
Sverige. 

Jag deltog i  kursen “Den svenska 
välfärdsstaten”, som gav oss en bra 
överblick över det sociala välfärds-
systemet. Det blev många studiebesök 
bl.a. till stadshuset i Uppsala, arbets-
förmedlingen och två politiker berättade 
om det politiska systemet i Sverige. Jag 
tycker att det är en bra kurs för att lära sig mer om Sverige. Varje 
fredag åkte vi på ut�ykt och de var jätteintressanta.

Vi åkte tillI Dalarna och besökte Carl Larssons hem och 
koppargruvan i Falun. I Stockholm fanns också mycket att se. 
Det fanns också tid för att slappna av på kvällen, vi var t.ex. på 
en kräftskiva och en pubrunda. Slutsatsen är: om du vill lära dig 
mycket svenska, ha roligt och trä�a många andra som också är  
intresserade av Sverige och det svenska språket, rekommenderar 
jag att komma till Uppsala och UISS nästa sommar!!

Utlandssvenska ungdomar 
och andra intresserade

Abigail Leijten, UISS 
2006, 22, student, The 
Netherlands, abigail.
leijten@gmail.com

  VILL NI TILLBRINGA EN SOMMAR I UPPSALA DÄR NI KAN:

studera svenska (alla nivåer)

 ta kurser i svensk �lm, historia, popmusik,  litteratur, samhälle,
     konsthistoria

 delta i resor bl a till Stockholm, Värmland, Dalarna, Finland och Lappland

 delta i kvällsaktiviteter bl a sport,�lm, kulturella evenemang

 lära känna svenska studenter och svenskt studentliv

 trä�a andra untlandssvenskar samt andra från cirka 40 olika länder?

SKRIV FÖR UTFÖRLIG INFORMATION TILL:   

Uppsala  International Summer Session
P.A. Box 1972, 751 49 Uppsala, Sweden
tel.+ 46 18 102370 / + 31 13 5212388, fax: + 31 13 5212389
e-mail: director@uiss.org
web site: http://www.uiss.org
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Carl Harris, student,
utlandssvensk, 25 år,
carljkharris@gmail.com

Stadsbudskontoret

Kontrollvägen 11, 126 79 Hägersten

Telefon +46 (0)8 645 04 40

Telefax +46 (0)8 64574 40

info@stadsbudskontoret.eu

www.stadsbudskontoret.eu

Örnsköldsvik            Stockholm            Cannes                       

Varsamma Bohagstransporter
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Thailand
- pension för hela slanten

Jan Luthman jobbade som pressfotograf i drygt 40 år. Mot slutet var han trött på det 
svenska klimatet och ville ha ett miljöombyte. Valet föll på svenskarnas favoritresmål, 

Thailand. Detta trots att han aldrig hade varit där tidigare.

TEXT AndreAs HermAnsson

Jan Luthman är en rutinerad 
pressfotograf och reporter. Han 
var yrkesverksam i drygt 40 år. 
Merparten av tiden spenderade han 

i Jämtland, anställd på Länstidningen. I 
slutet av sin vistelse däruppe i Jämtland 
blev han mer och mer trött på klimatet 
och kände att det var dags för ett miljö- 
och klimatombyte. 
Under de sista åren där i Jämtland job-
bade Jan allt tätare med sonen Håkan, 
även han fotograf med egen firma i 
Östersund. Håkan hade varit i Thailand 
vid ett flertal tillfällen och talat sig varm 
för landet.

- Jag blev nyfiken, konstaterar Jan 
som inte hade varit i Thailand tidigare. 
Jag var givetvis delvis påverkad av sonen 
och sedan hade jag sett en del på tv. Av 
någon anledning kände jag att Thailand 
skulle passa mig bra - och det gjorde 
det.

Tillsammans med Håkan satte han 
sig på ett plan i januari 2005 för att 
”reka”. Det var ett beslut Jan aldrig har 
behövt ångra. De stannade i tre måna-
der och under tiden hann Jan och Hå-
kan starta ett nytt företag tillsammans 
med en av Håkans bekanta i landet.

- Jag tyckte allt var toppen i Thailand, 
så samma vår reste jag tillbaka till Sve-
rige och avvecklade allt där. Jag hade 
bestämt mig att stanna i Thailand.

Det var sju år sedan den sverigetrip-
pen, och Jan har inte varit tillbaka 
sedan dess. 

- Jag har heller ingen som helst läng-
tan tillbaka, konstaterar han.
De första två åren bodde han i Bangkok 

och jobbade med sonen. De reste 
omkring i landet, träffade massor av 
intressanta människor, besökte trevliga 
platser, gjorde reportage till svenska 
tidningar och filmade en del.  Jan 
beskriver det som en mycket trevlig pe-
riod. Till skillnad mot sin far var dock 
Håkan inte färdig med Sverige, efter 
två år åkte han tillbaka och har nu åter 
sin journalistiska bas i Jämtland.

- Efter de två åren i Bangkok flyttade 
jag upp till en liten by i nordöstra Thai-
land, nästan vid gränsen mot Laos. Jag 
bodde där drygt ett år och fick verkligen 
känna på livet ”på landet”. Det var 
mycket intressant och lärorikt.
Numer bor 69-åringen i byn Ban Nong 
Ka i elefantprovinsen Surin där han 
njuter av pensionärslivet tillsammans 
med sin sambo sedan fyra år tillbaka, 
Panakan Inngam. 

Den svenska pensionen räcker långt 
längre i lågprislandet Thailand och Jan 
upplever det som att hans levnads-
standard är bra mycket bättre än vad 
den skulle ha varit om han hade valt 
att stanna kvar i Sverige. Ekonomer 
och skatteexperter bedömer att man 
som svensk pensionär får minst dubbelt 
så mycket ekonomiskt svängrum för 
pensionen i Thailand.

- Nu bor vi ”gratis” i min sambos 
hus. Tidigare betalade jag kring 10 000 
THB/mån för bostadshyra (drygt 2500 
SEK, reds anmärkning). Det var cirka 
10 procent av mina pensionsinkomster.
Att flytta utomlands känns för många 
som ett stort steg. Det är också vanligt 
att man får förbereda sig på vissa admi-

nistrativa problem vad gäller bostads-
kontrakt, bankkonton, el eller vad som 
helst man kan tänkas behöva. Särskilt i 
ett land där man inte kan språket. Jan 
har dock aldrig stött på några större 
bekymmer.

- Jag tycker inte att det någonsin har 
varit svårt, men tålamodet sätts på prov 
ibland. Jag har god hjälp av min sambo 
som är en mycket driftig kvinna. Vad 
gäller bostäder i Thailand är det inga 
problem så länge som man hyr bostad 
hela tiden. 
Det har heller inte varit några problem 
att synkronisera den svenska pensionen.

- Utbetalningarna av pension är inga 
problem. Jag har ålderspension från 
Försäkringskassan samt pension från 
Pressens Pensionskassa. Båda kom-
mer punktligt in på min thaibank varje 
månad och det har aldrig ”klickat”.
I Thailand är det oerhört viktigt att 
skaffa sjukförsäkring för att garanteras 
vård om det skulle behövas. Det kostar 
en del, men det är något som man defi-
nitivt bör ha. Själv har Jan tre försäk-
ringar och han är mycket imponerad av 
vården som ges på de privata sjukhusen.

- Den viktiga sjukförsäkringen har 
sambon ordnat genom sitt försäkrings-
bolag. Jag har sammanlagt tre försäk-
ringar, två sjuk- och en olycksfall om 
något händer i trafiken. Jag betalar cirka 
40 000 THB/år (drygt 10 000 SEK) 
för dessa.

- De privata sjukhusen som vi 
anlitar är oslagbara i jämförelse med de 
svenska. Suverän service och i princip 
inga väntetider, men det kostar - så rätt 
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försäkringar är mycket viktiga.
Och för den som är van långa vän-
tetider inom svensk sjukvård ter sig 
Thailand närmast som en våt dröm.

- En vän till mig besökte Bangkok 
Hospital i Pattaya och ville göra en 
knäoperation. Visst, det skulle gå bra 
och de undrade direkt om han ville 
opereras före eller efter nyår. Han var 
där 28 december!
Jan är lite förvånad att inte fler svenskar 
flyttar permanent till Thailand, särskilt 
med tanke på hur ofta han hör om 
svenskar som drömmer om att bosätta 
sig i landet.

- Förmodligen är man rädd för 
förändringen. Man vet vad man har och 
så vidare. 

Den för Jan lyckade flytten till trots 
råder han också svenskar som vill flytta 
till Thailand att tänka över ett par saker 
innan de gör slag i saken. 

- Den som eventuellt flyttar bör 
tänka på vad jag nämnde tidigare, klarar 
man den annorlunda mentaliteten på 
permanent basis? Och klarar man kli-
matet under en längre tid? Det är inte 
tvärsäkert om man är van Sverige och 
de fyra årstiderna.

Många reser även till Thailand för 

att finna sig själva, eller flytta från en 
problematisk tillvaro i hemlandet. Jan 
varnar för att tro att problem försvinner 
för att man flyttar.

- Brottas man med sociala problem 
eller har problem med sprit eller andra 
droger skall man inte för en sekund 
tro att man löser problemen genom att 
flytta till Thailand. Det blir oftast värre 
och det är många som sätter punkt 
genom att hoppa från taket på Mike 
Shopping Mall i Pattaya, eller från 
någon balkong.

Ett annat råd Jan har är att den som 
planerar att flytta inte bör styra upp 
precis allt innan de kommit fram. Han 
menar bland annat att det är bättre att 
vänta med att skaffa bostad tills man 
anlänt.

-  Res utan att ha skaffat bostad 
här, det är ingen bra idé att hyra från 
Sverige, eller via Internet. Ta in på ett 
hotell under en vecka, hyr en moppe 
och omkring och kolla in utbudet. Det 
finns massor att hyra och det är enklare 
att förhandla om priset när man är på 
plats.

Thailand är den generella gemytliga 
stämningen till trots ett land med stort 
inflytande av militär, och emellanåt 
blossar oroligheter upp. Jan har dock 
bara märkt av detta under en period 
sedan han flyttade. 

- Jag har endast märkt av det under 
militärkuppen som var något av de 
första åren när jag flyttade hit. Då 
jobbade jag fortfarande så jag sökte 
upp militären som fanns på strategiska 
platser. n

Fördelar

Nackdel

Pension i Thailand

Kostnadsläget:
Här lever jag mycket gott på min pension, 
vilket jag inte skulle göra i Sverige på 
samma sätt.

Klimatet:
Jag bodde i kallblåstens rike Jämtland och 
enligt plan skall jag inte halka omkring i 
snö mera och ej heller frysa.

Människosynen:
Här respekterar man och lyssnar på äldre 
människor, man tar oftast väl hand om 
sina gamla anhöriga och vårdar dem ömt i 
hemmen på gamla dagar. Man tar ut dem 
på skuggig plats varje dag, mat tillagad 
med omsorg och kärlek samt färsk frukt 
- att jämföra med många äldreboenden 
i Sverige. Jag vet att det finns mängder 
med bra boenden i Sverige också, men jag 
tänker inte chansa.

Fotnot: du kan följa Jan Luthman i Thailand via hans blogg som uppdateras dagligen. http://janluthman.blogspot.com/

Jag kommer bara på en och det är den 
mycket orättvisa och diskriminerande 
SINK-skatten som vi utlandsbosatta be-
talar. Den nuvarande regeringen föreslog 
tidigare att SINK-skatten skulle sänkas till 
20 procent - men av detta blev intet. Istäl-
let satsade de på att sänka restaurang-
momsen. För de 25 procent vi betalar har 
vi ”förmånen” att få rösta en gång vart 
fjärde år - det är allt.

Sverige och Thailand har ett skatteavtal. 
Om du vistas i landet mer än 180 dagar un-
der ett kalenderår räknas du som bosatt. 
Här finns ingen förmögenhets- eller arvs-
skatt och levnadskostnaderna är mycket 
låga. Den totala skatten på din pension 
blir också lägre. Vid köp och försäljning av 
bostad tas en stämpelskatt på 0,5 procent 
ut. Kapitalvinster beskattas som vanlig 
inkomst, dock med ett tak på 15 procent 
för räntor och utdelningar. 



22  SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER 01 / 2012 www.sviv.sE

VÄRLDEN

Här är
din värld!

ASIEN

Skatter. Bostadspriser. Levnadsvillkor. Det är mycket som förändras när du flyttar 
utomlands. Vår guide hjälper dig att snabbgranska världen. Innan du flyttar bör du 
givetvis studera ditt specifika land än mer ingående.

TEXT andreas Hermansson

Utflyttningen från Sverige till Kina har fem-
dubblats på drygt tio år och landet återfinns 
nu i toppskiktet av länder dit svenskar flyttar.  
Företagsskatten är 25 procent (i vissa zoner 
av landet är den 15 procent)medan trycket på 
individnivå ligger mellan 3 - 45 procent.
B2B-marknaden är enorm och allt fler har fått 
upp ögonen för möjligheterna som hägrar i Asi-
ens hjärta, den tveksamma regimen till trots, 
eller i vissa fall, tack vare den. Arbetskraft är 
enormt billig och lockar många västerländska 
producenter.

Det generella löneläget är lågt, men med god 
utbildning kan du på rätt arbetsplats tjäna mer 
än vad du skulle göra i Sverige. Levnadskostna-
derna är också mycket lägre. Det går att klara 
sig hyfsat från 6000 svenska kronor och uppåt. 
Vill du söka efter jobb i Kina kan du exempelvis 
titta in på”classifieds”-avdelningen på city-
weekend.com eller jobs.shanghaiexpat.com.

Kina

Det är lite förvånande att inte fler svenskar bosätter sig i Malysia. Här går det utmärkt att äga 
både hus och mark. Dessutom erbjuder landet skattefrihet för alla intäkter som kommer från pen-
sion eller egen verksamhet utanför Malaysias gränser. Denna skattefrihet löper över de tio första 
åren i landet. Landet har även infört en rad andra mycket förmånliga skattelättnader för att locka 
utländska medborgare att skaffa ett nytt hem i Malaysia. Enda abret är att du måste investera 
minst en halv miljon kronor i landet för att vara aktuell för skattelättnaderna via programmet.
För den som har stora summor kontanter undanlagda kan Malaysia därför vara ett mycket intres-
sant alternativ för den som vill flytta till Asien för att få mer för pengarna. 

Malaysia
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AFRIKA

Författaren Henning Mankell är en stor Afrika-
vän. Han spenderar minst sex månader varje år 
i Moçambiques huvudstad Maputo, där han hyr 
en trerumslägenhet. I skrivande stund befinner 
sig även SVIV:s ungdomsordförande Johan-
nes Danielsson på plats i landet. Han skriver 
mer om Moçambiques och Afrikas ekonomiska 
framsteg på sidan 26. 

Störst andel svenskar i Afrika återfinns dock 
i grannlandet Sydafrika, med en framträdande 
koloni i Kapstaden där generalsekreterare Karin 
Ehnbom-Palmquist bland annat varit på besök.
En fördel med Sydafrika för den som vill flytta 
till soligare klimat är att det är ett av få ”sol-
länder” där i princip alla pratar engelska. Dess-
utom är prisnivån mycket lägre än i Sverige. 
För den som fortsatt har mycket affärer med 
hemlandet är det även en fördel att tidszonen 
är densamma, den långväga resan till trots. 
För att göra det riktigt enkelt för sig ligger 
dessutom den inhemska valutan Rand nästan i 
linje med den svenska krona.

Skattereglerna är mycket förmånliga för den 
som jobbar med stora transaktioner och inves-
teringar. Bolagsskatten uppgår till 29 procent 
och det individuella beskattningssystemet är 
progressivt, med ett tak på 40 procent. Värt 
att notera; vinstskatt vid försäljning av bostad 
endast utgår på belopp över 1 500 000 rand. 
Vad gäller kapitalvinster beskattas de via den 
vanliga inkomstskatten, fast endast 25 procent 
av vinsten används som beskattningsunderlag!
Privat sjukvårdsförsäkring kostar från 2000 
kronor per månad.

Den som vill studera i Sydafrika måste 
ansöka om studievisa. Det gör du på blankett 
”Government form BI-1738” som införskaffas 
från Sydafrikas ambassad. Kapstadens universi-
tet rankas som Afrikas främsta.
På grund av den höga arbetslösheten är det 
ganska trixigt att få arbetstillstånd i landet. 
Det råder dock brist på viss sorts expertis, 
så undantag görs för specialister inom några 
områden. 

Landet ligger, tyvärr, i den globala toppen 
vad gäller rån och våldsbrott. Med det sagt, 
länder som USA, Storbritannien och Tyskland 
har mer än dubbelt så många rapporterade 
brott totalt per 100 000 invånare.

Detta fascinerande land kallas ofta 
skämtsamt ”svenskarnas nya Spanien”. 
Det ligger något i det. Allt fler svenska 
pensionärer bosätter sig här, förra 
året flyttade 636 personer från Sverige 
till Thailand permanent. Det är ganska 
fascinerande med tanke på att landets 
militärs extremt starka och inflytelserika 
ställning, och att reglerna för utlänningar 
som vill driva företag eller köpa bostad 
är allt annat än gästvänliga. Som svensk 
kan du förvisso äga en bostad i Thailand, 
däremot får du bara arrendera marken 
som bostaden står på. Vanligtvis löper 
ett kontrakt över 30 år.

En annan sak som sällan syns eller 
nämns är att Thailand sitt fredliga rykte 
till trots ligger i toppskiktet i en mindre 
smickrande statistik, den över antal 

mord med skjutvapen. I Thailand skjuts 31 
personer per 100 000 invånare ihjäl med 
skjutvapen per år. Motsvarande siffra i 
USA är 2.8 personer.

Vad gäller misshandel, våldtäkt och 
andra brott ligger däremot Thailand långt 
under västerländskt snitt. 

De billiga levnadskostnaderna, den 
vänliga lokalbefolkningen och det milda 
klimatet året om lockar allt fler att 
bosätta sig här. En pensionär får långt 
mer för pengarna här. Ett möblerat hus 
kan hyras för så lite som 2000 svenska 
kronor per månad och matpriserna är 
långt lägre än i Sverige. För den som 
bosätter sig utanför storstadsregionerna 
är det dock bäst att förbereda sig men-
talt på en ständig kamp mot undermålig 
internethastighet.

Thailand
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EUROPA

Ett, likt Frankrike, klassiskt val 
bland svenskar som planerar att 
spendera sin pension utom-
lands. På senare år har de två 
länderna fått alltmer konkurrens 
från länder som Sydafrika och 
Thailand, en klar konkurrensfördel 
som Spanien och Frankrike har 
är att de ligger mycket närmare 
Sverige. I och med att Portugal 
infört enorma skattelättnader 
för pensionärer som väljer att 
bosätta sig i landet  lär allt fler 
som sneglat på Spanien att välja 
Portugal istället.
Skattskalan är progressiv på indi-
vidnivå, med ett tak på 45 procent 
medan bolagsskatten uppgår till 
30 procent. En stor skattemässig 
fördel som spanien har är att den 
svenska så kallade 10-årsregeln 
som reglerar vinst vid avyttring 
av aktier här krymps till noll år. 
Den som flyttar till Spanien och 
säljer sina vinstaktier väl på plats 
sänker således reavinstskatten 
från 30 till drygt 20 procent!
Eftersom Spanien ingår i EU/EES 
har du rätt till sjukvård. Du måste 
kunna visa ett intyg från Försäk-
ringskassan för att bli registrerad 
hos den spanska sjukvården. Märk 
väl att du från och med flytten 
måste uppvisa ett Europeiskt 
sjukförsäkringskort om du skulle 
behöva akut sjukvård under en 
visit i Sverige. 
Bostadsmarknaden i Spanien steg 
stadigt under många års tid. Likt 
många andra länder har detta 
nu vänt och priserna har sjunkit 
markant bara under senaste året. 
Med Spaniens prekära ekonomiska 
situation i åtanke är det sannolikt 
att bostadspriserna fortsätter 
sjunka framöver.
Sedan 2007 går det att få 
uppskov på reavinstskatten vid 
försäljning av en svensk bostad 
när du köper en ny bostad inom 
EU-zonen. Det gör att solkusten 
lär fortsätta att locka svenskar 
under många år framöver.

Spanien

Kroatien har låga skat-
ter, låga levnadskost-
nader och milt väder. 
Dessutom är fastig-
hetsmarknaden inte 
lika överhettad som 
i exempelvis Spanien 
och Frankrike. Det finns 
med andra ord mycket 
som talar för att det 
här kan bli ett framtida 
vattenhål för svenska 
nyblivna pensionärer, 
även om det än så länge 
inte är alltför många 
som flyttat hit.
En nackdel med landet 
är att det ligger utanför 
EU/EES-zonen, så det 
krävs privat sjukför-
säkring för den som 
flyttar hit.

Kroatien

En av Sveriges största handels-
partners genom tiderna har åter-
vunnit i popularitet bland unga 
svenskar som flyttar utomlands. 
Det enorma nöjes- och kulturut-
budet i huvudstaden Berlin lockar 
många svenska studenter och 
egna företagare, då det även är 
förhållandevis enkelt att skaffa 
bra bostad här.

En sak värd att beakta för den 
som väljer att bosätta sig i landet 
är sjukförsäkringssystemet. Du 
kan välja mellan privat och of-
fentlig sjukförsäkring. Den privata 
är mer extensiv och erbjuder 
bättre vård, den är dessutom 
billigare när du är ung. Det som 
är haken är att denna försäkring 
blir allt dyrare ju äldre du blir, 
som privatförsäkrad pensionär 
riskerar du att betala premier på 
över 1000 euro per månad. När du 
väl valt att försäkra dig privat är 
det också svårare att byta tillbaka 
till den offentliga. 

En sak man inte tänker på 
som svensk är att religionen har 
långt större inflytande i det tyska 
vardagslivet än i det svenska. Det 
yttrar sig bland annat i att alla 
butiker är stängda på söndagar.

tySKland

London har haft en stor svensk-
koloni ända sedan Sverige 
ingick i EES-avtalet. Tack vare 
förmånliga skatteregler har 
tidigare många välbeställda 
svenskar valt att bosätta sig 
i landet. Dessa regler, kring 
utländsk kapitalinkomst, har 
dock ändrats på senare år.
England är även mycket 
populärt bland studenter och 
förvärvsarbetare. Vid bosätt-
ning i landet ska du registrera 
dig hos en allmänläkare, och 
får därefter ett national health 
number. Har du det gott ställt 
är en privat sjukförsäkring att 
rekommendera, då allmännyt-
tan inte alltid är den bästa på 
de brittiska öarna. 

Storbritannien
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SYDAMERIKA

NORDAMERIKA

OCEANIEN

Många drömmer om att jobba i USA. Tyvärr är det inte 
helt lätt att förverkliga den drömmen, trots att det i dag 
finns någonstans mellan 55 000 - 100 000 svenskar som 
lever och bor i USA.  Flest finns i New York, med upp-
skattningsvis 10 000 svenskar. Svenska kyrkan verkar 
ofta som en knytpunkt, precis som i London.

Visumkraven är hårda och du behöver antingen 
arbetsvisumet H-1B, l1-visum eller studentvisum för att 
kunna vistas i landet längre perioder. H1-B är svårt att 
få om du inte besitter någon form av specialkunskap. 
Den som känner sig lyckosam kan även delta i Green 
Card Lottery i förhoppning om att få ett frikort in i lan-
det. Progressiva skatter mellan 10-35 procent för både 
företag och privatpersoner. 

Den som vill bo i storstadsregionerna får räkna med 
att lägga grova pengar på hyra. I New York får du vara 
glad om du kommer undan med 2500 dollar, och då 
kommer varken läget eller lägenheten att vara det/den 
bästa.

Om du är student kan därför även Kanada vara ett 
fullgott alternativ. Både Vancouver och Toronto rankas 
som några av världens främsta städer, och som utbytes-
student i Kanada erbjuds du möjlighet att fritt söka jobb 
i landet under en viss period.  

USA

De två största nationerna, Argentina och Brasi-
lien, leder vägen. Företagsskatten ligger på 35 
procent i Argentina och 34 procent i Brasilien. 
Båda länderna tillämpar en progressiv skat-
teskala för privatpersoner. I Argentina sträcker 
den sig från 9 - 35 procent och i Brasilien från 
7,5 - 27,5 procent.

Båda länderna är stora och de regionala skill-
naderna är enorma, framförallt i Brasilien. Norr 
är fattigt och söder är rikt. Det är således svårt 
att generalisera om landet som helhet. Sao Paulo 
är en av världens dyraste städer, medan stora 
delar av landet är fortsatt förhållandevis billigt. 
Sjukvård, bostadspriser/hyror och skolsystem 
skiljer sig också åt enormt beroende på var du 
befinner dig. Vissa delar plågas också av tung 
och mycket våldsam kriminalitet.

Stora delar av ländernas befolkning lever i 
fattigdom. Klyftorna är stora, 50 procent av 
landets tillgångar går till de tio mest välbeställda 
procenten, medan endast två procent hamnar 
hos de 20 procent som är fattigast. Sjukdomar 
som spetälska och TBC är därför ganska vanligt 
förekommande i slumområden. Den som flyttar 
till något av länderna bör omgående skaffa en 
privat sjukförsäkring. Den offentliga sjukvården 
är ganska utbyggd men räcker inte till. Köerna är 

ofta långa för behandling. Den privata sjukvården 
är högkvalitativ, framförallt i storstadsregioner 
som nämnda Sao Paulo. I gengäld är försäkring-
arna också ganska kostsamma, räkna med minst 
2000 kronor per månad. 

Som svensk pensionär kan du ansöka om 
permanent uppehållstillstånd. Du måste kunna 
styrka att du månadsvis kommer införa minst 
2000 dollar via din pension. Sverige har skat-
teavtal med båda länderna. De är komplexa och 
en noggrann genomgång av just din situation i 
samråd med en skatteexpert rekommenderas.

Vill du arbeta i Brasilien underlättar det 
om du är IT-kunnig eller ingenjör, det är två 
områden där kompetens är eftersökt i Brasilien. 
I Rio De Janeiro är det även stor efterfrågan på 
engelskalärare.  Fast det är svårare att slå sig in 
som lärare i Sydamerika jämfört med till exempel 
Asien. Dels är utbildningsnivån högre och dels är 
reglerna för arbetsvisa mer strikta.

Svenska företag har länge investerat ganska 
mycket i regionen, framförallt i Brasilien. Mer 
än 200 svenska företag finns representerade i 
landet, de flesta i Sao Paulo. Bland de företag 
som har verksamhet här återfinns ABB, Ericsson, 
Nordea, Alfa Laval, Sandvik och Tetra Pak.

AUStrAlien
Det är inte helt lätt att få arbetsvisum i Austra-
lien. Den som är under 31 år och kan styrka att 
de har med sig valuta motsvarande minst 25 
000 kronor kan emellertid skaffa ett temporärt 
arbetsvisum, ett så kallat ”Working holiday Visa” 
som gäller ett år med anländningsdagen som 
startdatum. Ansökan sker via eta.immi.gov.au.
Hyrorna i landet är höga, men som immigrant 
kan du under de fyra första åren göra skatteav-
drag på 40 procent av hyreskostnaden, under 
klausulen ”living away from home allowance”. 
Drygt 7000 svenskar beräknas i dag leva och bo 
i Australien.
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20 kilo flytt
SVIV:s ungdomsombud Johannes Danielsson har flyttat till Moçambique. Här 

skriver han om sina upplevelser i Afrika och sin praktik på svenska ambassaden.
TEXT Johannes Danielsson

Staden: reflektioner 
kring en utflytt 
Det bästa måste vara att anlända till 
den nya staden med båt. Att efter 
en lång tid till havs äntligen se dess 
byggnader sakta växa i horisonten. 
Bilden av den väntande staden, fylld 
av möjligheter och faror ”serverad på 
silverbricka, framsträckt som gåva”, 
som Fogelström uttrycker det.

Även om det idag är ovanligt att 
man på samma sätt som förr läm-
nar det trygga för det stora okända, 
kanske därför att stora städer sällan 
längre är okända, finns det fortfa-
rande något hos den där romantiska 
bilden av den disiga staden i horison-
ten som tilltalar och har relevans. 

Själv anlände jag till Maputo, 
huvudstad i Moçambique i slutet av 
januari i år. Även om jag först senare 
fått chansen att också närma mig 
staden med båt, fanns det absolut 

ett element av det ovissa som tydligt 
kändes även då flygplanet närmade 
sig landningsbanan. 

Jag hade ju inte bestämt mig för att 
flytta till Maputo bara som en chans-
ning, utan för att göra praktik här på 
svenska ambassaden. Denna kommer 
att pågå till mitten av juni, och just 
nu går tiden så fort att mitten av juni 
känns som runt knuten. En hel del 
av tiden, då jag inte jobbar, går åt 
till att fundera på alla de intryck och 
situationer man ställs inför i och med 
mötet med en hittills okänd verklig-
het. Jag tänkte därför lite kort dela 
med mig av en och annan reflektion 
här, i form av obesvarade frågor. 

20-kilosflytten
– en paradox?
Detta är en typisk 20-kilosflytt. 
20-kilosflytten är troligtvis den 
vanligaste utlandsflytten för personer 

i min ålder, och kommer utav att 
flygbolaget inte tillåter mer än 20 
kilos baggage. 

20 kg går ganska snabbt att fylla 
– lite kläder, några par skor, en och 
annan bok så är man praktiskt taget 
där. Bohaget måste vara möblerat i 
förväg. 

Hur hemma kan man egentligen 
känna sig, givet dessa förutsätt-
ningar? Svaret beror nog på i vilken 
mån känslan av hemma har att göra 
med vilka objekt som finns där. 
Kanske är det fel att påstå att det är 
sakerna som gör hemmet, att det inte 
skulle vara relationer och en känsla av 
trygghet och ro som egentligen spelar 
roll. Samtidigt är det svårt att påstå 
att sådant vi hänger på väggarna och 
inreder våra rum med inte har något 
att göra med hemkänslan. 

Visst blir det intressant att fråga 
sig, om det är svårt att göra sig hem-
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mastadd med endast 20 kilos bag-
gage, om det alls kan finnas något 
som en 20-kilosflytt? För betyder inte 
en flytt att man byter hem? En spän-
nande tanke i varje fall. 

Moçambique 
– tankar om utveckling 
Jag bor just nu i ett av världens 
fattigaste länder. Över hälften av 
befolkningen lever på mindre än 0,5 
dollar om dagen. Själv har jag råd till 
att resa på helgerna, äta på restaurant 
och bo i en lägenhet med internet 
och kabel-tv. Hur förhåller man sig 
till denna väldiga orättvisa? Jag vet 
inte. Det är en tanke som finns med 
mig varje dag, utan att jag lyckas 
komma fram till ett svar på den. 
Samtidigt finns det ett hopp i Mo-
çambique. Landet har sedan början 
av 1990-talet, då 30 års krig tog sitt 
slut, upplevt en väldig utveckling. 
Tillväxttalen är bland de högsta i 
världen, även om det fortfarande 
rör sig om procent av en mycket låg 
ursprunglig BNP-nivå. 

Det är en förmån att vara i ett land 
där hjulen nyss börjat rulla. Ständigt 
kommer nya företagsdelegationer på 
besök, gasfyndigheter leder till stora 
koncessioner, banker och affärer 
öppnas för att tillgodose en växande 

medelklass, och självförtroendet växer 
hos både regeringen och befolkning-
en. Det ska bli mycket spännande att 
se var Moçambique befinner sig om 
5-10-15 år.

Att flytta iväg till det okända, 
med alla möjligheter och faror det 
innebär, är något som alla borde göra 
någon gång. Det går ju trots allt att 
göra med endast 20 kg, och alla de 
nya upplevelser och tankar det med-
för får tiden att gå väldigt fort. n

Sverige i Moçambique: 

Den som är intresserad av att 
besöka Moçambique kan få ett 
sex månaders turistvisum. För att 
arbeta i Moçambique krävs arbets-
tillstånd. Information om detta kan 
fås genom Moçambiques ambassad 
i Stockholm. 

Det finns ett ännu relativt litet 
antal svenska och svenskrelaterade 
företag i Moçambique, som främst 
är verksamma som konsulter inom 
IT- och energisektorerna. För den 
som är intresserad av företagande 
i Moçambique rekommenderas att 
man vänder sig till Sveriges ambas-
sad i Maputo på adressen business.
maputo@foreign.ministry.se.

(Källa: Sveriges ambassad Maputo,
www.swedenabroad.se/maputo). 

Fakta Moçambique: 

Moçambique är ungefär lika stort som 
Sverige och Norge tillsammans, och 
har något över 22 miljoner invånare. 
Huvudstaden heter Maputo och ligger 
i södra delen av landet, nära grän-
serna till Swaziland och Sydafrika. 
Efter sammanlagt 30 års krig, först 
mot Portugal och sedan mellan två 
inhemska rebellgrupper, var landet 
vid fredsavtalet i början på 1990-talet 
i spillror. Sedan dess har man haft 
fem fria val, och en ekonomisk tillväxt 
som under den senaste tioårsperioden 
legat på omkring 8% årligen. 
Turismen utpekas som en av de stora 
potentialerna i Moçambique. Man 
har en kuststräcka på 200 mil, och 
ett väldigt antal orörda paradislika 
stränder. Därtill är utvinningsindustrin 
stor och på uppgång. Stora natur-
resurser, inte minst kol och naturgas 
i landets norra delar har lett till ett 
stort inflöde av utländskt kapital. 
Den ekonomiska utvecklingen till trots 
är Moçambique fortfarande ett av 
världens fattigaste länder. 
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Att köpa bostad
- billigare men osäkrare marknad

Fastighetspriserna i större delen av EU steg länge stadigt. I dag har många länder 
drabbats av prisfall och marknaden är osäker. För den som ska bosätta sig utomlands 

en längre period finns dock möjligheter att göra en bra affär.

TEXT AndreAs HermAnsson

E
fter en stadig uppgång större 
delen av 00-talet gick bostads-
marknaden på pumpen i ett 
flertal länder kring 2008. Se-
dan dess har läget varit osäkert 

och i många fall har priserna fortsatt att 
sjunka. I krisande länder som Grekland 
och Spanien har bostadspriserna sjunkit 
markant de senaste åren. Den som 
planerar att flytta utomlands kan därför 
hitta drömbostaden långt billigare än 
förut. Och sitter du i dag på en bostad 
i Sverige kan dina bostadslån sänkas 
markant genom att sälja bostaden och 
flytta söderut, då den svenska bostads-
marknaden till skillnad mot stora delar 
av Europa lyckats upprätthålla de höga 

priserna, i alla fall än så länge. Osäker-
het kring konjuktur, samt bankernas 
ovillighet att följa styrräntan på grund 
av ökade lånekostnader kan snabbt 
ändra på det.

I Grekland och Spanien säljs i dag 
allt färre bostäder, och de som säljs gör 
det för långt lägre priser än under 00-
talet. Sista kvartalet 2011 såldes det 32 
procent färre hus än under samma kvar-
tal 2010. Även i Portugal har det blivit 
billigare. För dig som är pensionär kan 
därför Portugal vara extra intressant, då 
landet numer även vill locka utländska 
pensionärer genom att erbjuda enormt 
generösa skattelättnader.

Spaniens solkust har tagit en extra 

stor smäll på bostadsmarknaden. Detta 
eftersom många från de brittiska öarna 
tidigare köpte semesterhus där. Med 
orolig ekonomi på hemmaplan har 
många nu tvingats sälja dessa hus. 
Hårddraget skulle man alltså kunna 
säga att solkustens fastighetsmarknad 
fått problem motsvarande flera länders 
finanskriser. Delvis köpläge alltså, sam-
tidigt är det oerhört svårt att sia kring 
hur marknaden kommer att utvecklas 
under de närmaste åren. Den som 
endast har planer på att äga sin bostad 
en kortare period kan göra klokt i att 
avvakta.

Den som varit sugen på att köpa 
bostad i USA kan få bra priser nu. 
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Snabbguide - bostad utomlands

GeNeRella Råd

spaNieN

ThailaNd

• Byggkvalitet kan variera enormt. 

• Om du köper nybygge, tidsplanerna håller   
 nästan aldrig - någonstans i världen.

• Ha järnkoll på avtal, kontrakt och regler.

• Kolla upp byggföretaget. Hur ser deras   
 historik ut?

• Vid nybygge, ta reda på vad som händer   
 med dina pengar om bygget inte slutförs.

• Kontrollera lagfarten.

• Tänk på att du i många länder även som   
 köpare måste betala mäklare.

• Du måste anlita en advokat. Mäklaren fung-  
 erar bara som säljare. Detsamma gäller  
 även Tyskland och Frankrike.

• Affären tar tid och har många instanser.   
 Räkna med två månader från överenskom-  
 melse till färdigt köp.

• Du får låna kring 70 procent av köpeskil-  
 lingen i spanska banker. Detsamma gäller i       
 Tyskland.

• Säkerställ att bygglovet inte är förfalskat.

• Fastighetskulder förs över till den nye äga-
 ren. Du blir alltså betalskyldig om en gam-  
 mal skuld inte är reglerad innan ditt köp.

• Advokatarvode, lagfartskostnad och notarie  
 kostar. Räkna med drygt tio procent extra   
 kostnader utöver bostadspriset.

TURkieT
• Betalningen sker ofta i flera etapper, fram-
 förallt vid nybyggen.

• Du kan som svensk låna i turkiska banker, 
 men amorteringskraven är långt mer   
 aggressiva.

iTalieN
• Du måste ha advokat.

• Mäklaren tar betalt av både säljare
 och köpare.

• Ingen fastighetsskatt på permanent boende,  
 men en procent av taxeringsvärdet på   
 semesterhus.

• Boytan mäts annorlunda, väggar kan   
 räknas in. Detsamma gäller trädgårdar   
 och terasser.

• Kök ingår nästan aldrig.

Källor: Kerstin Gustafsson (Utlandsbosätt-
ning AB), Escape 360, bostadutomlands, 
Handelsbanken.

Om du snabbt vill få en överblick på bostads-
priser runtom i världen är globalt verksamma 
fastighetsbyrån ERA:s hemsida en bra start-
punkt. När du sedan väl har siktat in dig på 
ett specifikt land gör du givetvis klokt i att se 
över utbudet bland fler mäklare.
www.era.com/eraworldwide/ 

• Du får inte äga mark i Thailand. Hyresavtal   
 för marken sträcker sig över 30 år i taget.   
 Tillse att du har rätt att förlänga.

• Ha med en klausul om att hyreskostnaden   
 ska följa konsumentindex för att undvika att  
 hyran höjs med orimliga priser.

• Tänk på att du som utlänning inte får låna i   
 thailändska banker. 

Dels är dollarn i hyfsat läge gentemot 
den svenska, dels har priserna i landet 
sjunkit markant. I soliga Florida kan 
du köpa bostäder 40 procent billigare 
än för 3-4 år sedan. Här är istället 
permanent uppehållstillstånd det stora 
hindret. Om du snarare är på jakt efter 
en semesterbostad kan Florida definitivt 
vara ett mycket intressant alternativ, 
eller länder med semesterorter på 
uppåtgående, som Kroatien, Rumänien 
eller Kap Verde.

I traditionellt billigare länder som 
Brasilien, Indien och Thailand ökar 
priserna på bostäder fortsatt, på sina 
håll med upp mot 25 procent. Det 
förklaras delvis av tidigare låga priser.

Oavsett var du väljer att köpa bostad är 
det viktigt att du ser till att ha profes-
sionell hjälp på plats. Än mer viktigt 
blir det om du bosätter dig utanför EU. 
Både Thailand och Brasiliens fastig-
hetsmarknader är exempelvis oerhört 
snärjiga. I Thailand får du som utlän-
ning inte ens äga mark.

Att investera i en bostad utomlands 
är inget man ska göra utan att tänka 
igenom sitt beslut noga. Det tar tid och 
kräver planering och research. Särskilt 
numer då de lockande alternativen blir 
alltfler. Det är därför av yttersta vikt 
att du rannsakar dig själv och kommer 
på vad som är absolut viktigast för dig. 
Bortse från trender. n
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TEmA uTfLyTT

TEXT AndreAs HermAnsson

K
rister Blombergs intresse 
för Kina påbörjades när 
han turistade i landet. 
Han fascinerades av 
den kultur som formats 
under tusentals års och 

de stora kontrasterna, från de hyper-
moderna städerna till den närmast 
feodala landsbygden.

- Jag fängslades av insikten om vad 
en kultur som helhet kan åstadkom-
ma. Med åren har jag också kommit 
att fascineras och tilltalas av den kraft 
som man gör affärer med i Kina, 
konstaterar. 
Statsskicket i sig må vara kommunis-
tiskt, men affärsvärlden är minst lika 
kapitalistisk som i USA, kanske till 
och med mer.

- Affärer hanteras mycket konkret 
i Kina. Får du en leverans med varor 
så förväntas du också betala den på 
plats kontant. Överenskommelser är 
raka och tydliga och man vill gärna 
se att något händer. Har du ett möte 
vill kinesiska affärsmän också se att 
man har kommit överens om något 
konkret när mötet är över.

Varken mandarin eller kantone-
siska är särskilt lätta språk att lära 
sig som svensk, men Krister lyckades 
ändå bli så gott som flytande på två 
års tid, trots att han inte ser sig själv 
som en språkmänniska.

- Jag lärde mig mandarin på ren 
vilja. Som gammal ingenjör tycker jag 
om ritningar, form och symboler, så 
för mig var det till och med lättare att 
lära sig skriva än att prata.  

Krister har i dag flyttat hem till 
Sverige, men besöker fortfarande 
Kina frekvent för handelsresor. Han 
driver företaget Bairuilong och är 
verksam inom projektledning och 
ledarskap. När han först anlände till 
Beijing jobbade han som designchef 
för mobiltelefonkonstruktion. 

Han driver även bloggen krist-
eribeijing.blogspot.se, där det finns 
mängder av information om Kina 
samt tips och länkar med mycket 
matnyttig info för den som funderar 
på att flytta dit. Via Kristers länklista 
kan ni även hitta andra bloggar som 
skriver om Kina. Några av dem åter-
finns i faktarutan här intill. n

AndrA läsvärdA 
KinA-bloggAr

www.myshanghai.se
Här kan du läsa om hur det är att bo 
med barn i Kina, samt få turisttips.

lifeinshanghai.spotlife.se
här finns bostads-, karriärs-, turist-, 
mat-, och andra tips inför din Kina-flytt.

inbeijing.se/bulletin
Joe Olsson är journalist i Kina. På in 
blogg publicerar han bilder, analyser 
och nyheter från Kina och Asien.

alexikina.se
Alex skriver ofta politiskt och kritiskt 
om den kinesiska samhällsstrukturen.

100sattattoverlevakina.blogspot.de
Ett humoristiskt perspektiv på livet i Kina.

Kina har på bara tio år blivit ett av de länder som flest svenskar flyt-
tar till varje år. Det är ett enormt land, vars kulturella skillnader kan 
vara svårförståeliga för en västerlänning. Som tur är finns hjälp att 
få, många svenskar driver bloggar med mängder av matnyttig infor-
mation om landet. Vi har intervjuat en av dem.

Rusta för Kina!



HÄLSA

Blåbär skyddar mot diabetes, singlar är mer deprimerade än andra och hostmedicin kan vara 

långt mindre effektivt än vad man tidigare trott.

Nya rön på hälsofronten

TEXT AndreAs HermAnsson

En ny amerikansk studie länkar äpp-

len, päron och blåbär till ökat skydd 

mot diabetes. Detta tack vare att 

dessa frukter och bär innehåller stora 

mängder flavanoider, ett ämne som 

även stärker kroppens försvar mot 

hjärtsjukdomar och cancer. En annan 

studie som publicerades förra året 

menar på att frukter och bär som 

innehåller mycket flavanoider även 

kan hjälpa mot högt blodtryck.

Såväl svenska som norska läkemedels-

verket ifrågasätter nu om marknadens 

hostmediciner verkligen hjälper.  

Alltför få studier har genomförst för 

att kunna säkerställa medicinernas 

verkan och de flesta godkändes under 

70- och 80-talet, när kraven var 

mycket lägre. Steinar Madsen, medi-

cinsk direktör på läkemedelsverket 

menar att slemlösande mediciner inte 

har bättre verkan än vatten.

Förra året såldes det hostmedicin 

för 427 miljoner kronor i Sverige.

Det krävs krafttag för att få bukt 

med hudcancer. Sjukdomen har 

ökat enormt sedan 1990-talet. Detta 

skriver Cancerfonden i sin senaste 

rapport. De senaste åren har med-

vetenheten om sambandet mellan 

att sola och hudcancer ökat, men 

Cancerfonden menar att tidigare 

solvanor ligger bakom ökningen. 

Jämfört med andra länder bränner 

sig också svenskar ofta, samt väntar 

med att gå till läkare för att undersö-

ka hudförändringar. I nuläget drabbas 

cirka 40 000 svenskar av hudcancer 

varje år. Den värsta sorten, Malignt 

melanom, ligger bakom cirka 500 

dödsfall varje år. 

En finsk studie som genomförts med 

drygt än 3500 kvinnor och män i 

åldrarna 30-65 drar slutsatsen att 

personer som bor i ensamhushåll är 

mer deprimerade än andra. Liknande 

samband har tidigare kunnat göras 

bland pensionärer som lever ensam-

ma. Drygt 25 procent av de personer 

slom levde ensamma fick antidepres-

siva mediciner utskrivna under den 

sjuårsperiod som studien genomför-

des under. Motsvarande siffra bland 

de som bodde med en sambo eller hel 

familj var långt lägre, 16 procent.

- Att bo ensam kan komma att 

anses vara en hälsorisk, säger doktor 

Laura Pulkki-Råback, forskare och 

föreläsare på Helsingfors institut för 

beteendevetenskap till CNN.

Huruvida det beror på att singel-

livet gör fler deprimerade eller att 

de med depressionstendenser har 

svårare att leva i en relation framgår 

inte av studien. De som levde en-

samma i studien uppvisade också mer 

cyniska tendenser än andra.

- Att vara cynisk och ensam kan 

leda till en negativ spiral som på sikt 

framkallar en depression. Å andra 

sidan kan cyniker också råkat bli en-

samma för att de är svåra att ha att 

göra med, spekulerar Pulkki-Råback.

BlåBär och äpplEn
skydd moT diaBETEs

hosTmEdicin
humBug?

hudcancEr ökar

Ensam inTE sTark

kEnya sparkar 25 000 
sjukvårdarE
Kenyas regering har sparkat 25 000 

anställda inom den offentliga sjukvår-

den. Detta på grund av att arbetarna 

vägrat avbryta en pågående vecko-

strejk. Arbetslösa samt pensionerade 

sjukvårdare har ombetts söka de lediga 

positionerna. Fackrörelsen bakom 

strejken menar att massuppsägning-

arna är ett sätt att försöka utpressa 

arbetarna.
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BÖCKER

Månadens boktips!
TEXT KjELL jANSSoN & VALENtIN EKmAN

Bad och BRakfEsT
För en del av er utlandssvenskar är Amanda redan en gammal bekant, 
Amanda som var gift med stackars hårt prövade Alfred. Amanda bör-
jade sin bana i gamla tidningen Utlandssvenskarna, då bodde familjen 
i Tokyo men flyttade hem och Amanda uppfylldes av alla nya ström-
ningar i ett, för henne, nytt Sverige: Kvinnokamp, likaberättigande, 
miljövård, en hemmafruexistens hon inte var van vid efter de fria 
åren i Japan med vänliga hembiträden, barnflickor och kock. För 
att inte tala om djupfrysar, disk- och tvättmaskiner och allt det 
andra som inte funnits i hennes japanska lyxliv.

Och, framför allt, hon blev hemmafru, fast i huset 
med barn och hund och katt och dessa eviga fiskpinnar, 
falukorvar och makaronilådor.

Amanda kämpade och skrev av sig i Utlandssvenskarna.
Så kom då dagen då hon plötsligt ärvde sin älskade föräld-

ragård i Sörmland, hennes paradis på jorden. Här fanns ingen tid 
att sitta och deppa, Amanda lämnade Alfred åt sitt öde, rullade upp 
skjortärmarna, drog ett djupt andetag och började ett nytt liv, igen. 
Det är om detta liv Amanda nu skrivit sin bok - för sägs det inte att 
varje journalists dröm är att ge ut en bok? 

Jovisst - och här är den.
Ursprungligen skulle det ha blivit en kokbok men när det förra Âret 

gavs ut 367 kokböcker (!) i lilla Sverige insåg hon att det räckte med 
bara några goda recept i denna bok som är en samling kåserier - eller 
kanske skrönor är ett bättre ord.

Varsågoda, stifta bekantskap med Amanda, gör det!

KjELL jANSSoN

whiTE GUidE 2012 
Sveriges gastronomiska scen gör alltmer 

väsen av sig internationellt, där bland 

annat Mathias Dahlgren gjort bejublade 

gästspel i USA. Han är bara en av 

många otroligt duktiga kockar och 

krögare som i dag är verksamma i 

Sverige

När du ska hem till gamla sve-

dala är det därför att rekom-

mendera att du införskaffar ett 

exemplar av White Guide 2012, 

där Sveriges allra bästa restau-

ranger blir belysta. Årets bästa svenska 

restaurang år 2012 blev Frantzén & Lindeberg 

i Stockholm, som även har två stjärnor, med siktet 

inställt på en tredje, i Michelin-guiden.

Bad, brakfest och en kulinarisk resa genom Sverige med hjälp av White 
Guides omdömen av det välrenommerade svenska köket. 

Vill du också få boken?
Den är gratis! Du betalar bara portot
Beställ ditt  exemplar

  sviv@sviv.se

Bokannons_tidning.indd   1 2012-03-06   10:52:34



GLOBAL MOVING. 
THE NORDIC WAY.
Alfa Quality Moving provides international moving services 
for companies and individuals. Our products range from 
moving and storage to relocation services such as home 
search, school visits and language introduction. The com-
plete moving package. Let your move be our concern.

info@alfamoving.se Alfa Quality Moving in Sweden 
- Norway - Finland - Denmark www.alfamoving.se

Earn SAS EuroBonus!

Litteraturbanken.se

Gratis klassiker på 
internet! Från heliga 
Birgitta till Harry 
Martinson & Selma 
Lagerlöf ! Ladda ner 
till din dator, mobil 
eller läsplatta! 

”Bref  från Sverige!  
utropade han.”

Få nyhetsbrevet: 
skicka ett mail till 

info@litteraturbanken.se

Ta plats på den 
internationella 
marknaden
Vi skräddarsyr nätbaserade utbildningar 
i 11 språk efter din verksamhets behov.

Några exempel: 

www.du.se/sprakcentrum
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OMBUD

ARgENtiNA
Buenos Aires 
Lotta Costa
lotta@clubsueco.com.ar

AUstRALiEN
BrisBAne 
Kajsa Rylander-Bellet
kajsarylander@yahoo.com.au

CAnBerrA
Katarina Prime-Linmarker
Tel: +61-2 6287 7762
katprime@yahoo.com.au

ivAnhoe eAsT
Sten Roger Kalla
srkalla@bigpond.net.au

new souTh wAles, newCAsTle
Annette Minards
Tel: +61 2 49 597905
annetteminards@gmail.com

viCToriA, MelBourne
Lars Sandvik
Tel: +61-3 95 57 34 60
lsandvik@optusnet.com.au

BAHRAiN
MAnAMA
Agneta Svanholm
Tel: +973-53 10 85
swecon@batelco.com.bh

BELgiEN
Bryssel
Elisabet Stael von Holstein
Tel: +32-2 353 05 51
stael@belgacom.net

Karine Henrotte
Tel: +32 87 23 13 23
Karine.Henrotte@skynet.be

BotswANA
GABorone
Lottie Hultgren Finnström
lottiefinnstrom@gmail.com

MAun
Boel Stridbeck
boel.stridbeck@gmail.com

BRAsiLiEN
rio de JAneiro
Lars Magnusson
Tel: +55-21 25 21 98 43
lars.magnusson@swedishtrade.se

sAu PAulo
Jonas Lindström
Tel: +55-11 3066 2590
jonas@swedcham.com.br

CHiLE
ProvidenCiA, sAnTiAGo
Cecilia Sjöberg, Ungdomsombud
cecilia.sjo@gmail.com

CoLoMBiA
BoGoTA 
Saga Forsmark, Ungdomsombud
sagaforsmark@gmail.com

CostA RiCA
sAnTA TeresA 
Anna Wachtmeister
annawachtmeister@yahoo.com

CYPERN
liMAsol
Hans Nauchman
Tel: +357 253 157 10
hbnpot@spidernet.com.cy

Per Nehler
Tel: +357-259 436 59
katvoune@cytanet.com.cy

EstLAND
revAl/TAllinn
Anders Hedman
Tel: +372-5046900
anders@sirowa.ee

FRANKRiKE
Teresa Wennberg
Tel: +33-493 60 51 87
faldorocca@hotmail.com

AnTiBes
Pia Ribbhammar
Tel: +33-493 60 51 87
faldorocca@hotmail.com

Yasmine Åkermark Nettelbladt, 
UNgdoMSoMBUd
Tel: +33-649 937 995
yasmine.akermark@gmail.com

BordeAux
daniella Bumb
Tel: +33-6 732 520 14
dbumb@free.fr

niCe
Åke Almroth
Tel: +33-493364525
almroth@wanadoo.fr

niCe/MonACo
Carina B. Thomsen
Carinathomsen@orange.fr

PAris
Anders Fogelström
Tel: +33-144550124
andersfogel@wanadoo.fr

ThouArs (loiredAlen)
Torbjörn Ihre
Tel: +33-5 4996 6437
johan.ihre@orange.fr

FÖRENADE 
ARABEMiRAtEN
duBAi
Kerstin Lidén
Tel: +971- 4 394 54 07
liden.kerstin@gmail.com

HoNgKoNg
honGKonG
Lisbeth Claesson
lisbeth2009@navigator.com

Per Ågren
Tel: +852-354 121 09
per.agren@apchk.com.hk

itALiEN
BoloGnA
Åsa Hagberg 
deapascolmonte@hotmail.com

MilAno
Birgitta Carlsson-occella
Tel: +39-039-321813
sbmoccel@tin.it

KANADA
BriTish ColuMBiA, vAnCouver 
Anders Neumueller
Tel: +1-604-731 63 61
anders@nordicway.com

MonTreAl, QueBeC
Jeanette Wetterling
sverigenytt@hotmail.com

onTArio, ToronTo
Lars Henriksson
Tel: +1-416 489 84 38
lars@norditrade.com

ToronTo
Arvid Ågren
UNgdoMSoMBUd
arvid.agren@utoronto.ca

KiNA
ChonGQinG
Bert Felt
merkinachina@gmail.com

LitAUEN
vilnius
Jan Hansson
Tel: +370-52608645
jaha@takas.lt

LUXEMBURg
GrevenMACher
Michael och Inger Mietzner
Tel: +352 750 449
michael@mietner.net

MALAYsiA
AMPAnG
Bo Jeansson
bo.jeansson@spray.se

suBAnG JAyA
Jan orrnert
Tel: +603 563 000 14
janorrnert@hotmail.com 

MALtA
sT JuliAn 
Ewa Helzen
Tel: +35-699 009 172
eb@helzen.com

MAURitiUs
BlACK river
Tommy Erixon
Tel: +230-483 6000
toer97@intnet.nu

MEXiKo
MexiCo CiTy 
Carl-otto Rydnér
Tel: +52-55 552 086 03
swedcham@attglobal.net

MYANMAR
yAnGon
Erik Frisk
erikfrisk@gmail.com

MozAMBiqUE
MAPuTo
Johannes danielsson
UNgdoMSoMBUd
j.danielsson@hotmail.com

NEDERLäNDERNA
AMsTerdAM
Alice Johansson
alicejohansson_83@hotmail.com

hAArleM
daniel Vilén
UNgdoMSoMBUd 
daniel.vilen@gmail.com 

NoRgE
oslo
Per Vatn
Tel: +47-974 255 88
oslo@blagulbar.se

NYA zEELAND
AuCKlAnd
Catharina Andersson
catharinaandersson@me.com

PoRtUgAL
esToril
Måns Höglung
UNgdoMSoMBUd
mans.hoglund@gmail.com

RYssLAND
MosKvA
Fredrick Runsten Lindblad
UNgdoMSoMBUd
Tel: +7 095 973 44 24
runsten@yandex.ru

Katarina Lundberg
UNgdoMSoMBUd
Tel: +7-916 102 4386
katarina.lundberg@ikea.com

Ulf Smedberg
ulf.smedberg@ikea.com

sAnKT PeTersBurG
Rikard Högberg
Tel: +7-812 326 9730
rikard@vana.se

sAUDiARABiEN
riyAdh
gabriella Norlin
gabriella.norlin@telia.com

Codine Assand
codine.assaad@gmail.com

sCHwEiz
Birgitta Arve
info@arvelaw.ch

Bern
Elisabet Zeller
Tel: +41-31 961 04 29
elisabetzeller@bluewin.ch
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Karin Jordi
UngdomsombUd
karinjordi@hotmail.com

Genève
Anna Carlsson Ring Rönneskog
Tel: +41-22 718 80 97
anna@ronnskog.com

Erika Lundström
Ungdomsombud
Tel: +41-79 816 51 75
l_erika@hotmail.com

UnGdomsombUd 
michael berner-Eyde
michaelbernereyde@gmail.com

Zürich 
birgitta Arve
Tel: +41-44 261 52 50
info@arvelaw.ch

siNGAPORe
sinGapore
Agneta Ekstrand
Tel: +65-9150 8809
ekstrand.agneta@gmail.com

Johan segergren
UngdomsombUd
Tel: +65-6513 3398
johan_segergren@yahoo.se

slOveNieN
iZola
Katarina senicar
senicar@yahoo.com

sPANieN
alicanTe
gunnar mellquist
Tel: +34-96 642 2100
spanien@mellquist.se

barcelona
dea marie mansten
Tel: +34 609 72 43 54
manstendeamarie@gmail.com

marbella
Claes E Jacobsson
Tel: +34 95 282 2922
c.jacobsson@post.harvard.edu

sTORBRiTANNieN
Elisabet Katsimbri-Helin
rodosbo@hotmail.com

london 
Anneli Pinchard
anneli@f2s.com

Erik P o berggren
UngdomsombUd
epoberggren@gmail.com

manchesTer 
Caroline Karlsson
Tel: +44-0796 7650 996
carrosbrevlada@hotmail.com

sveRiGe 
sTockholm
Anders Östlund
anders@ostlund.se

Per Lundberg
per.lundberg@eastwoodpower.com

sydAfRikA
Jenny Faber
thefabers@telkomsa.net

sydkOReA
seoUl
Håkan borin
Tel: +822-792 11 58
hborin@eimail.co.kr

THAilANd
Tai ThonG villaGe
Tyrone milton
Tel: +66 (0)871 08 94
tyrone@traveled.se

TRiNidAd & TOBAGO
TobaGo
Hannele Thompson
Tel: +868 632 44 86
info@hannabythebay.com

TUNisieN
soUsse 
Catarina Holmgren-mejri
cata.hmejri@gnet.tn

TUnis 
Karim Ayadi
karim@alva-tn.com

TURkieT
alanya 
Anita Harris
Tel: +90-242 514 27 42
pojken59@yahoo.se

isTanbUl 
Pia Anundsdotter
Tel: +90-212 268 37 36
anundsdotter@superonline.com

TysklANd
milton dannberg
milton.dannberg@sandvik.com

berlin
Elisabet Hellstedt
Tel: +49-30 882 41 51
hellstedt@t-online.de

bonn
Ingrid von scheele
Tel: +49-22 24 29 00
jutta.reichelt@t-online.de

düsseldorf
göran svensson
Tel: +49-211 402 480
bridgesvensson@t-online.de

hambUrG
Kristina Ekelund
Tel: +49-40 804 465
kristina.ekelund@hamburg.de

lübeck
berith Jangesand
Tel: +49-451-39 64 92
berith@rojanet.de

münchen
birgitta von Wrangel

Tel: +49-89 29 29 23
birgitta.von-wrangel@gmx.de

UkRAiNA
kiev
milton dannberg
milton.dannberg@usa.net

UsA
Jacob Lundqvist
jacob.lundqvist@yale.edu

mick Johnsson
mickjson@aol.com

broward/miami/dade
Filippa Leijonhufvud-Reading
Filippa2@att.net

florida
björn Andrén
Tel: +1-813 654 3616
back@andoknap.com

florida, väsT
mick och Hans Johnsson
Tel: +1-941 918 1111
mickjson@aol.com

forT laUderdale
maggie Armbrust
maggie@carbonaraproperties.com

illinois, chicaGo 
Kerstin brorsson
Tel: +1-312 781 6262
SwedConsul@aol.com

kalifornien, los anGeles
barbro sjötun
Tel: +1-917 207 7993
barbro@essential-change.com

kalifornien, san francisco
Lisa Wiborg
Tel: +1-415 922 3236

kalifornien, san Jose, 
silicon valley
Christian olsson
Tel: 1+408 647 9762
christian@olssonfamily.net

loUisiana, new orleans 
Eva Lamothe Trivigno
Tel: +1-5048911263
evatrivigno@aol.com

loUisiana, new orleans 
Cecilia Kjellgren
Tel: +1-504 891 5218
ceciliakjellgren@cox.net

minnesoTa
Ewa Rydåker
Tel: +1 651 631 8250
rydaker@ix.netcom.com

naples, soUTh wesT florida
Erik Emsing
eemsing@embarqmail.com

new Jersey
gunhild Ljung
Tel: +1-973 696 2054
gljung@micronav.com

new york 
Karin och steve Trygg
Tel: +1-212 580 2635
stevetrygg@hotmail.com

norTh carolina 
Ylva Westin
Tel: +1-919 233 8792
awestin@nc.rr.com

oreGon
Pia Wennerth
skype: pwennerth
pia.wennerth@gmail.com

palm beach coUnTy
Kerstin Williams
kerstin@bocaswede.com

philadelphia
Jonas Vesterberg
jonas.vesterberg@gmail.com

rancho palos verdes 
Kerstin Alm
kerstin_alm@msn.com

seaTTle 
Karin Westlin
kafriwe@hotmail.com

washinGTon 
Carl Lööf
UngdomsombUd
cloof@nordicreach.com

Thomas Unander-scharin
thomas.unanderscharin@gmail.com

venTUra- sanTa barbara-
slo- monTerey coUnTies 
gunnar Thomér
sbgt805@aol.com

wisconsin, madison 
mats Johansson
mwj@medicine.wisc.edu

veNeZUelA
caracas
sven nehlin
Tel: +582-945 3401
nehlin@cantv.net

ÖsTeRRike
ellaU (Tirol)
Inga Törnqvist
inga.toernqvist@gmail.com
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du hittar även alla våra ombud på

www.sviv.se
Är du intresserad av att bli ombud?

Maila oss på sviv@sviv.se



POSTTIDNING B
Vid definitiv avflyttning och när eftersändning 
slutat gälla, var god returnera tidningen:
Föreningen Svenskar i Världen,
Box 5501, SE-114 85 Stockholm, Sweden

För svenskar. I världen.

www.sviv.se
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