
FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938

nummer 02 åR 2011 I www.sviv.se

S A M T  N Y H E T E R ,  E K O N O M I  &  S K A T T E F R å g O R !

EN ANNAN
sida av
Mexiko

Härlig sommarläsning

boktips för lata 
sommardagar

Colin Moon
avslöjar:

sån är
svensken

sverigebilden
utomlands

PETER
WALLENBERG

Å R E T s  s v E N s k  i  v ä R L d E N  2 0 1 1





16.

INNEHÅLL

4. Generalsekreteraren har ordet

6. nyheter

16. Årets svensk i världen 2011
Nu kan vi äntligen avslöja vem som tilldelas 
utmärkelsen Årets Svensk i Världen 2011. Peter 
Wallenberg är en mycket värdig pristagare, vars 
internationella prestationer  har betytt oerhört 
mycket för Sverige. 

18. en annan bild av Mexiko
Hans Lundberg är sedan flera år tillbaka 
bosatt i Mexiko City. Han skriver initierat 
om ett Mexiko som är så mycket mer än 
knarkkrig, kidnappningar och våld.

24. svensken frÅn en
annan synvinkel
Själva tycker svenskar att de är fullt 
normala, men frågar du kände föreläsaren 
och britten Colin Moon får du ett annat, 
humoristiskt svar.
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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

I 
det här numret av Svenskar i Världen presenteras en 

mycket värdig pristagare till ”Årets Svensk i Världen 

2011”, Dr Peter Wallenberg, som under många år varit 

en förgrundsfigur inom svenskt näringsliv. Som det 

sägs i juryns motivering är Peter Wallenberg både 

nestor och nyskapare i svensk industri. Han har verkat 

för ett internationellt perspektiv på det svenska närings-

livets utveckling och har inspirerat otaliga industriledare 

att aktivt ta sig an globaliseringens möjligheter och stärka 

den svenska konkurrenskraften. Genom sitt unika interna-

tionella närverk har han bidragit till att stärka bilden av 

Sverige i världen.

Dr Wallenberg mottar utmärkelsen i samband med års-

möteslunchen, som äger rum på Grand Hotel den 17 augusti 

2011. Ni som vill delta i årsmötet och efterföljande lunch 

kan redan nu anmäla er till SVIV:s kansli. Mer information 

finns på annan plats i tidningen.

Programmet för Utlandssvenskarnas parlament den 19 

augusti är nu så gott som klart och det ser mycket lovande 

ut. Arbetsgrupperna sammanträder på förmiddagen och 

är lagda så att den som är intresserad av flera ämnen ska 

kunna delta i två grupper. Anmälan med angivande av 

vilken eller vilka grupper du vill delta i görs också till SVIV:s 

kansli. Det blir också en spännande debatt med politiska fö-

reträdare om hur Sveriges utrikesrepresentation ska se ut i 

framtiden – ett mycket aktuellt tema med anledning av den 

senaste vågen av ambassadnedläggningar, där jag hoppas 

att många av er också ska komma till tals. Liksom tidigare 

år kommer resolutionerna att presenteras i plenum och 

kommenteras av riksdagsledamöter från flera partier. Det 

känns angeläget att redan på parlamentet kunna presen-

tera de frågor vi kämpar för och som vi vill se en politisk 

lösning på.

Glädjande nog ser det ut som vi får gehör för kraven 

på en sänkning av SINK-skatten, en fråga som engagerar 

många av våra medlemmar. Ett förslag till sänkning av 

skatten från 25 till 20% kommer att läggas fram inför 

riksdagen i höst. En annan fråga som kommer att behand-

las under parlamentet är kravet på att de som blivit av med 

sitt svenska medborgarskap ska kunna få det tillbaka utan 

större byråkratiska hinder. Där har vi förhoppningar om att 

en lösning kan vara på väg.

Parlamentet avslutas med ett möte med utrikesminister 

Carl Bildt på UD, där ni får tillfälle att ställa frågor direkt till 

utrikesministern. 

Utlandssvenskarnas parlament är ett unikt tillfälle för 

alla utlandssvenskar att göra sin röst hörd och att bevaka 

sina demokratiska rättigheter. Jag hoppas därför att 

många av er ska ta chansen och komma till Näringslivets 

hus den 18 augusti! Ni kommer att träffa många vänner och 

bekanta och även få chansen att knyta nya kontakter och 

att träffa svenska beslutsfattare.

Ny programpunkt för i år är en konsert med unga svens-

ka musiker som äger rum på kvällen den 17 augusti i Stallet, 

ett annex till Nybrokajen 11. Där kan ni njuta av en stunds 

härlig klassisk musik i sommarkvällen, följt av mingel och 

ett glas på den vackra innegården. 

Mer information om alla våra sommarevenemang kom-

mer fortlöpande att läggas ut på hemsidan och på vår Face-

book-sida. Deltagaravgifterna till alla evenemang är så låga 

det bara är möjligt för att uppmuntra till högt deltagande.

Jag välkomnar er alla till årsmöte, konsert och parlament 

och ser fram emot att få träffa många av er i Stockholm 

när sommaren och staden är som vackrast.

MåNGa vaRMa hälsNiNGaR
Karin Ehnbom-Palmquist

Generalsekreterare

Vi gratulerar Årets Svensk i Världen 2011 

och ser fram emot Utlandssvenskarnas 

parlament!
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I 
ett dokument från Finansdeparte-
mentet, där förslag inför budget-
propositionen 2012 går ut på remiss, 
föreslås SINK-skatten sänkas från 25 

till 20% från och med 1 januari 2012.
”I ett läge då många andra länder 

lider av åtstramningar och svaga eko-
nomier växer Sveriges ekonomi sig allt 
starkare. Det ska vi utnyttja för att se 
till att fler kommer i arbete och att sats-

ningar på välfärden kan genomföras”, 
säger finansminister Anders Borg inför 
budgetpropositionen 2012.

Föreningen Svenskar i Världen tycker 
att det är glädjande att ett långvarigt 
krav från SVIV gällande SINK-skatten 
nu har förverkligats. Vi tackar alla 
de medlemmar som tillsammans med 
föreningen och på egen hand aktivt lob-
byarbetat för dessa framgångar. 

EU förkunnade att operatörer inom tele- 
och datatrafik skulle vara skyldiga att 
lagra alla uppgifter om kunders trafik. 
Detta direktiv kom till efter terrordåd i 
Madrid och London i mitten av 00-talet. 22 
av 27 medlemsstater har infört reglerna, 
dock inte Sverige som tilldelats böter för 
detta av EU. Även Österrike har underlåtit 
att genomföra direktivet och fått böter av 
EU. Och författningsdomstolar i Rumänien, 
Tjeckien och Tyskland har ogiltigförklarat 
den planerade lagstiftningen.  Utöver 
detta spretar det också väldigt mycket 
mellan medlemsländer i vilken omfattning 
direktiver genomförts.

Med anledning av detta ska nu reg-
lerna ses över.

– Vi behöver en mer proportionerlig och 
enhetlig strategi för hela EU i denna fråga, 
säger ansvariga kommissionären Cecilia 
Malmström till Riksdag och Departement.

Surströmmingen har en otillåtet hög 
dioxinnåvå och säljs i Sverige genom ett 
undantag från EU:s regler. Regeringen 
och EU-kommissionen har nu kommit 
överens om att undantaget fortsätter på 
obestämd tid, formellt beslut om detta 
är att vänta.

Även Finland har ansökt om 
undantag. Även om dioxinnivåerna är 
höga i fisken anses det ofarligt att äta 
surströmming en gång i veckan.

SVIV har nått framgång i kravet på sänkning av SINK-skatten, till 
glädje för 150 000 utlandsboende pensionärer!

EU-kommissionen ska granska datalag-
ringsdirektivet. Detta då lagen ogiltig-
förklarats av författningsdomstolar i 
en rad medlemsländer. 

Foto: Johan Ödman

Kontroversiell 
datalagring ses över

Fortsatt undantag
för surströmming

Sänkning av siNK 2012

Finansminister Anders Borg. 
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svenska militärkostnader 
göms undan

I 
statsbudgeten ges drygt två miljar-
der till svenska militära insatser ut-
omlands. Riksrevisionen anser dock 
att detta anslag inte ger hela bilden. 

Redovisningen sker via flera poster, 
vilket försvårar möjligheten att skapa en 

helhetsbild och vid en ny granskning har 
det visat sig att kostnaderna förra året var 
fyra miljarder, det dubbla mot budgeten.

Riksrevisonen rekommenderar nu 
regeringen att lämna en tydligare redo-
visning till riksdagen.

Riksbanken har presenterat vilka 
svenskar som kommer pryda de nya 
sedlarna. Det blir Astrid Lindgren, Evert 
Taube, Greta Garbo, Ingmar Bergman, 
Birgit Nilsson och Dag Hammarskjöld 
som uppfyller de krav som ställts på 
personernas folkliga förankring och att 
de varit verksamma under 1900-talet.

Samtliga svenska mynt och sedlar 
kommer att bytas ut, förutom 10-kronan 
som kvarstår i sin nuvarande form.  En 
ny 2-krona samt en 200-kronorssedel 
kommer också införas. De ovan nämnda 
personerna kommer att pryda sedlarna 
emedan mynten även fortsatt kommer 
att prydas av Sveriges regent.

Förberedelserna för de nya mynten 
och sedlarna kommer att ta 4-5 år 
och de kommer att ges ut först under 
2014-2015.

Svenska internationella militärinsatser kostar betydligt mer än vad 
anslagen visar. Det fastslår Riksrevisionen efter en granskning.

Nya motiv på
svenska pengar
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Toppbetyg för utbildning
- bottenbetyg för arbetsmarknadskonta

Enklare migration för hemvändare

- Det är roligt att Sverige kommer så väl 
ut, säger Annika Rembe, generaldirektör 
för Svenska institutet. Inte minst då ett 
antal internationellt mycket namnkunniga 
universitet har deltagit i undersökningen 
från bland annat USA och Storbritannien. 

Svenska skolor får goda omdömen i de 
frågor som relaterar till utbildningen samt 
miljötänkande och kommunikation. Vad 
gäller karriärservice och arbetsmarknads-
kontakt blir det däremot bottenbetyg.

- Vi anser att cirkulär migration innebär en 
trefaldig vinst. Dels för individen, dels för 
mottagarlandet som får kompetens och 
nya impulser och dels för ursprungslandet 
som får tillbaka ny kunskap, säger kommit-
téns ordförande Mikaela Valtersson (MP) 
till tidningen Riksdag och Departement. En 
rad förenklingar för de som arbetar eller 
studerar i Sverige med uppehållstillstånd 
presenteras också.

Föreningen Svenskar i Världen har 

- En utvidgning av militära strukturer 
i Europa oroar oss i Ryssland, sade 
premiärminister Putin till Rikdag och 
Departement.

Mötet mellan honom och statsmi-
nister Reinfeldt kretsade kring de två 
ländernas finansiella samarbeten och 
ett flertal avtal undertecknades. Man 
kom även överens om att inrätta ett 
svenskt-ryskt affärsråd. 

- Vi har pratat i dag om den ekono-
miska utvecklingen i vår region, en 
positiv utveckling. Vi har haft mycket 
konstruktiva samtal. Handeln mellan 
Sverige och Ryssland har ökat med 600 
procent, sade Reinfeldt.

Putin meddelade även att Ryssland 
kommer att ta bort visumtvånget för 
de svenska turister som kommer till S:t 
Petersburg på korta kryssningsresor.

Putin varnade 
för Nato i 
sverige

- Det stämmer väl överens med den 
bild som ges i utredningen om cirkulär 
migration, säger Annika Rembe, general-
direktör för Svenska institutet. Univer-
sitet och högskolor behöver arbeta mer 
aktivt med detta för att kunna konkur-
rera internationellt. Men regelverket 
behöver också lättas upp för utländska 
studenter så att de kan stanna kvar och 
arbeta, precis som utredningen föreslår, 
säger hon vidare.

Utländska studenter ger utbildningen i Sverige ett mycket gott betyg, men de 
saknar kontakt med arbetsmarknaden och det svenska samhället. Det visar 
resultaten från en studentbarometer som under vintern besvarats av 138.000 
internationella studenter vid 203 universitet i Europa, USA och Asien. 

Den statliga Kommittén för cirkulär migration föreslår att man ska kunna 
få med sig a-kassan utomlands. Kommittén anser även att det bör bli enk-
lare att få tillbaka ett avsagt svenskt medborgarskap.

Vladimir Putin kom till Stock-
holm för ett kort besök i april. 
Han lovordade de allt tätare 
rysk-svenska handelsförbin-
delserna, men sa även att han 
är bekymrad över ett svenskt 
närmande till Nato.

länge kämpat för att de som avsagt sig 
sitt svenska medborgarskap där dubbla 
medborgarskap inte varit tillåtet ska kunna 
återfå det i en förenklad process. 
   Utredningen föreslår att det krav som 
nu finns på att man ska ha bott i Sverige 
under 18 års ålder i sammanlagt tio år 
borttages. ”En stark anknytning till Sverige 
grundad på tio års hemvist kan alltså en-
ligt vår mening uppnås även under vuxen 
ålder.”, anser kommittén.
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Nationella och internationella 
skatteregler är under förändring. 
Hänger du med?
När marknaden sviktar är rätt placeringsstrategi ibland inte tillräckligt för att bevara en förmögenhet och 
få den att växa. Har du tänkt på att en förmögenhetsplanering som är dålig ur skattesynpunkt kan göra att 
en del av eller till och med hela vinsten på dina placeringar går förlorad? En bra förmögenhetsplanering 
kräver expertis och kunskaper om komplicerade, internationella skatteregler - målet ska vara att inte bara 
följa gällande lagstiftning utan också undvika att betala mer skatt än man är skyldig att göra. På Nordea 
Private Banking har vi denna kompetens och vi räknas till de bästa i Norden och Baltikum när det gäller att 
tillhandahålla tjänster av denna kvalitet.*
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Roberth Josefsson, Wealth Planning, International Private Banking
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Frågor & svar

För alla som är bosatta utomlands och betalar SINK-skatt på pensioner, 
styrelselsearvoden, arbetsinkomster, kan glädjas åt att Regeringen idag 
den 13 april 2011 i sin vårbudget meddelat att man sänker SINK-skatten 
till 20% från tidigare 25% fr o m 2012-01-01!

TEXT KERSTIN GUSTAFSSON

sTopp föR REsidENcE pERMiT?
Jag har planerat på att flytta till 
Malta. Jag skall söka Residence Per-
mit, men just nu tar myndigheterna 
inte emot några ansökningar. Malta är 
ju ett EU-land, vad innebär detta?

Det är riktigt. Malta har väldigt fördel-
aktiga villkor för den som är Permanent 
Resident, vad gäller lägsta inkomst, låga 
bostadskostnader kombinerat med låg 
beskattning på inkomster, pensioner 
(15%) och kapital. Inflyttningen från EU 
har sedan EU-inträdet varit mycket stort, 
parallellt med inflyttning av personer från 
icke EU-länder. Många har utnyttjat de 
generösa systemen utan att egentligen 
vistas på Malta. Trycket på sjukvården har 
ökat markant. 

Den maltesiska regeringen har därför 
tillfälligt stoppat utfärdande av alla Resi-
dence Permits för att se över villkoren. I 
dagsläget ligger många ansökningar inne 
och väntar på besked. Och just nu  tar 
man överhuvudtaget inte emot några nya 
ansökningar tills frågan är utredd och 
beslut om nya regler fattats. Frågan har 
blivit ett problem för många som väntar 
på besked och som redan påbörjat sin 
utflyttning från Sverige. Vi söker hela 
tiden information, men måste avvakta tills 
den maltesiska regeringen offentliggör de 
nya reglerna. 
Fortfarande kan man ansöka om och 
beviljas Ordinary Residence med den 
progressiva inkomstskatten på 0-35%.
. 
GENERösa skaTTEREGlER?
I nr 3/2010  informerade ni om 
generösa skatteregler i Portugal. Har 
någon ny information kommit?

Sedan dess har mycket hänt i Portugal. 
Regeringen har avgått och nyval utlysts.  

Dessutom har Portugal nyligen ansökt om 
stödlån hos EU, på samma sätt som Grek-
land och Irland. Därmed har situationen 
blivit än mer osäker och den allmänna 
uppfattningen är att Portugal under så-
dana omständigheter inte kan realisera de 
generösa skattereglerna för utlänningar 
åtminstone i dagsläget. Information 
som kommer från olika håll i Portugal, 
advokater och revisionsbyråer är högst 
osäker och flera avråder från flytt till 
Portugal innan man med säkerhet vet vad 
som kommer att gälla. Var försiktig med 
att betala höga arvoden för tjänster som 
kanske inte kommer att leda någonstans. 

RoT-avdRaG på siciliEN?
Jag äger en fastighet på Sicilien. Är 
fortfarande bosatt i Sverige. Kan jag 
utnyttja ROT-avdragen vid reparation 
av utlandsfastigheten?

Ja, du kan utnyttja Rot om du uppfyller 
följande krav: varit obegränsat skattskyl-
dig i Sverige under beskattningsåret eller 
är begränsat skattskyldig men beskattas 
enligt Inkomstskattelagen, fyller 18 år 
före beskattningsårets utgång, har haft 
utgifter för husarbeten, äger fastigheten 
och den är belägen inom EU-området.
För mer ingående information besök 
Skatteverkets hemsida www.skatte-
verket.se.

Ny dUbbElbEskaTTNiNG?
Jag har fått veta att Sverige tecknat 
ett nytt dubbelbeskattningsavtal med 
Schweiz. Vad innebär detta när det gäl-
ler pensioner från Sverige?

ADRESS TILL fRåGoR & svaR
Svenskar i Världen I Frågor & Svar Box 5501, 114 85 I Eller Kerstin Gustafsson, Utlandsbosättning AB

Tel +46 (0) 8 665 49 00 I E-post kerstin@utlbos.se

Det stämmer den 28  februari 2011 
undertecknades ett nytt dubbelbeskatt-
ningsavtal i Stockholm mellan Sverige och 
Schweiz. 

Det nya avtalet innebär att den 
schweiziska banksekretessen bryts så att 
Skatteverket kan begära in bankinforma-
tion från Schweiz som tidigare inte varit 
tillgänglig. Det blir också möjligt att få 
sekretessbelagd information om ägande i 
bolag och stiftelser med mera. 

Dessutom får Sverige en utökad rätt 
att beskatta t ex pensioner och kapital. 
Pensioner regleras i artikel 19 i avtalet 
och benämns med Pension, livränta och 
liknande ersättning. De nya reglerna 
tillämpas fr o m 2012-01-01 men innebär 
att den som uppbär pension, livränta och 
utbetalning från Socialförsäkringen  fr om 
28 februari får beskattas i Sverige. Även 
Schweiz har rätt att beskatta pensionsin-
komsterna. För att undvika dubbelbeskatt-
ning yrkas avräkning  mellan länderna. 

Sverige får också en utökad rätt att 
beskatta kapitalvinst på aktier m m hos 
personer bosatta i Schweiz som  tidigare 
varit bosatta i Sverige. T ex kommer rea-
vinster på såväl svenska som utländska 
aktier att beskattas i Sverige upp till 5 år 
efter utflyttningen.

MalTaflyTT?
I ”Frågor o svar”  nr 1/2011 besvaras 
en fråga om vård i Sverige. Gäller 
dessa regler även icke EU-medlemmar.

Nej. Reglerna gäller endast EU och icke 
tredje land. Beklagar att detta inte klart 
framgick i svaret. n

NyHET!



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 gratis 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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A JOUR

Många frågar om stipendier och bidrag. Ämnet är stort då frågorna gäller allt från utlandssvenska tioåringar som vill på 
sommarläger i Sverige till svenska universitetsstuderande som vill komplettera med utlandsstudier. Här kommer några 
tips som rör konsten att hålla kontakt med Sverige och liv i svenska språket. 

stipENdiER
och kURsER

tEXt GUDRUN ToRSTENDAhL

1938 firade Sveriges Allmänna Exportförening 
50-årsjubileum. Då skapades en fond vars 
syfte var ”att åt utlandssvenska barn lämna 

stipendier för bedrivande av studier i svenska läroanstalter, därvid 
barn till svenskar i exportnäringarnas utlandstjänst skola i första hand 
ifrågakomma”.

I dag har Exportföreningen bytt namn och heter Sveriges Allmänna 
Utrikeshandelsförening. Stipendiefonden heter Stiftelsen Stipendie-
fonden för svensk utlandsungdom. Stiftelsen delar varje år ut ett 
hundratal stipendier. 

UtlaNdssvENska ElEvER
Enligt reglementet kan stipendium beviljas för utbildning i grundskolans 
årskurs 6-9, gymnasieskola, komvux eller folkhögskola. Utbildningen ska 
ske i Sverige eller vid någon av de svenska utlandsskolorna. Stipendium 
kan också ges för distansstudier om eleven går i en utlandsskola med 
handledning av skolans lärare. Flertalet stipendiater går vid någon av de 
tre riksinternatskolorna i Gränna, Lundsberg eller Sigtuna.

Elever som deltar i ”kompletterande svenskundervisning” som stöds 
av svenska staten kan ansöka om stipendium för att delta i universite-
tens behörighetsgivande test i svenska, Tisus. Detta kan vara en sporre 
för tonåringar att fortsätta sina svenskstudier när många andra akti-
viteter pockar på uppmärksamhet och intresset för svenskstudierna 
kanske är svårt att hålla uppe. Med godkänt resultat på Tisus skaffar 
sig eleverna behörighet i svenska språket, vilket är nog så viktigt för 
vidare studier.

Som framgår av namnet på stiftelsen är en grundförutsättning 
för stipendium att familjen har en utlandssvensk anknytning. I detta 
sammanhang är kravet formulerat så att eleven och minst en förälder 
ska vara svensk medborgare och att båda föräldrarna eller den som är 
ensam vårdnadshavare och svarar för elevens försörjning bor/arbetar 
utomlands. Stipendiaten får inte vara äldre än 23 år. 
Mer information om Stipendiefonden för utlandsungdom finns på Utri-
keshandelsföreningens hemsida, där man också hittar alla ansöknings-
blanketter: www.utrikeshandelsforeningen.se.

soMMaRkURsER
Via Stipendiefonden för utlandsungdom kan man också söka stipen-
dium för intensivkurs i Sverige om svenskt språk och samhälle. 
Såväl Grennaskolan, Lundsbergs skola som Sigtunaskolan Humanistiska 
Läroverket, SSHL, anordnar sommarkurser med lite olika inriktning. 
Ett annat populärt alternativ för att få hjälp att utveckla det svenska 
språket är att gå på någon av de kurser som anordnas av Uppsala 
International Summer Session, UISS. De anordnar kurser på två till åtta 

veckor och med olika krav på förkunskaper. Svenskar i Världen har ett 
samarbete med UISS och delar också ut ett eget stipendium motsva-
rande kursavgiften. Detta söks via UISS.
För mer information om sommarkurser sök på utbildarnas hemsidor, 
till exempel: 

www.uiss.org

www.grennaskolan.se

www.lundsbergsskola.se

www.sshl.se

Den som söker sommarkurser i Sverige för yngre barn och tonåringar 
kan också gärna söka på ”kollo” på internet. Även via ”sommarkurser” 
kan man hitta många utbildningsalternativ. Och redan nu är det hög 
tid att börja spana in vad som kan finnas för nästa sommar! Populära 
kurser och läger blir fort fullbokade. 

UtlaNdsstUdiER
Ett mer variationsrikt utbud av utbildningar och stipendiemöjligheter 
gäller för den som vill söka sig från Sverige för att studera utomlands. 
Men det gäller att hitta rätt. Många stipendier har specifika krav att 
man ska vara född eller bo i ett visst område eller på en viss ort. 
Ålder, kön, social bakgrund, inkomst är andra vanliga kriterier. Stora 
Fondboken innehåller uppgifter om mer än 7000 svenska fonder och 
stipendier. Fonder och stipendier är en annan populär informations-
källa. Böckerna kan köpas men finns också tillgängliga på de flesta 
bibliotek. En annan källa är länsstyrelsernas databas över stiftelser. 
Sedan 2010 är nämligen sju länsstyrelser tillstånds- och tillsynsmyn-
digheter för landets stiftelser.

Den som studerar på universitet kan med fördel utnyttja de väl eta-
blerade utbytesprogram som finns och som skolorna kan informera om. 
Här finns också möjligheter att få med sig studiemedel från Sverige. 

För den som vill pröva en genväg finns så kallade stipendiekonsulter 
på nätet. Det kan mot avgift hjälpa till att gallra ut ett antal stipendier 
som kan sökas med hjälp av uppgifter som man själv får lämna till 
konsulten om födelseort, bostadsort, ålder, kön med mera. Exempel på 
sådana konsulter är www.globalgrant.com och www.stipendier.se. n

gUdRUN toRstENdahl I A JoUR

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

E-post gudrun.torstendahl@swipnet.se



Diagnos före symptom

Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm
Tel 08-410 957 00
info@executivehealth.se
www.executivehealth.se

Diagnos före symptom
En dag hos oss kan ge dig många dagar i retur

Ju tidigare man ingriper i ett sjukdomsförlopp, 
desto större är möjligheterna till en framgångsrik 
behandling. Executive Health erbjuder avancerad 
screening av kroppens olika organ för att hitta 
allvarliga sjukdomar redan före de ger några 
symptom.

Vi undersöker framför allt för cancer och hjärt- och 
kärlsjukdomar. Sedan starten 2008 har vi årligen undersökt 
flera hundra personer. Vår erfarenhet är att 2 % av dem 
som genomgått vår screening har en allvarlig potentiellt 
livshotande sjukdom som cancer eller svår hjärtsjukdom. 
Då kan det kännas tryggt att vi har väletablerade 
remissvägar till olika sjukhus och kliniker. Omkring 25 % 
får reda på att de har en tidigare okänd sjukdom som bör 

behandlas för att inte leda till livshotande sjukdom. 
Det kan röra sig om en tidig och behandlingsbar 
hjärtsjukdom, högt blodtryck, blodfettsjukdom, kronisk 
lungsjukdom, benskörhet eller njursjukdom. I dessa 
fall skräddarsyr vi ett förebyggande åtgärdsprogram 
som kan omfatta medicinering, kostomläggning eller 
livsstilsförändringar i preventivt syfte. 

Executive Health kommer inte att upptäcka alla sjukdomar. 
Vissa sjukdomar går inte att testa för och andra sjukdomar 
kan sprida sig väldigt fort. Vårt undersökningsprogram 
innehåller dock de mest avancerade screening metoderna 
som finns i dag och vi följer kontinuerligt utvecklingen 
inom early detection. På www.executivehealth.se kan du 
läsa mer om hur du kan ge dig själv bättre odds.

C
reative R

epublic
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SKATTER

TEXT CECILIA GUNNE

Kapitalvinster 
Enligt det nuvarande, gamla, skatteavtalet med 
Schweiz har bara Schweiz rätt att beskatta kapital-
vinster på aktier. I det nya avtalet får båda länderna 
beskatta sådana vinster ända tills den utflyttade 
svensken har bott utomlands i fem år. Sverige får 
alltså beskatta kapitalvinster på aktier och andra 
aktierelaterade värdepapper (delägarrätter) i fem år 
efter utflyttningen från Sverige. För utländska aktier 
gäller det dock bara om de hade köpts innan du flyt-
tade från Sverige. 

I det gamla skatteavtalet finns också en särskild 
treårsregel som säger att den som flyttat till Schweiz 
men behållit väsentlig anknytning till Sverige ändå 
skyddas av avtalet efter tre år i utlandet. Väsentlig 
anknytning får du genom att till exempel ha behål-

lit permanentbostaden här eller ha inflytande över 
svensk näringsverksamhet. I det nya avtalet slopas 
treårsregeln. Även den som har väsentlig anknytning 
slipper dock svensk skatt på kapitalvinster fem år 
efter utflyttningen om han då bor i Schweiz.

pension
Tidigare fick endast Schweiz beskatta pensioner från 
enskild tjänst. Nu kommer både Sverige och Schweiz att ha 
rätt att beskatta sådana pensioner. Även här gäller föränd-
ringen från den 1 januari 2012. Om du bor i Schweiz är det 
Schweiz som ska ge dig avräkning för den svenska skatten.

Den som bor i Schweiz och redan (före den 28 februari) 
påbörjat utbetalning av pension från enskild tjänst får 
behålla skattefriheten i Sverige även efter 2011. 

informationsutbyte
Sverige har också tecknat nytt informationsutbytesavtal 
med Schweiz. Schweiz åtar sig att på förfrågan lämna 
upplysningar till det svenska Skatteverket. I princip räcker 
det att Skatteverket anger namn på den som frågan gäller, 
vilket beskattningsändamål som ligger till grund för för-
frågan och namn på den som kan antas inneha de begärda 
upplysningarna. 

Däremot får Skatteverket inte göra 
så kallade ”fishing expeditions” och 
rent allmänt fråga om det finns några 
svenskar med konton hos viss bank.

Upplysningsskyldigheten gäller för 
händelser som inträffar från den 1 ja-
nuari 2012 och alltså inte retroaktivt. n

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.

FO
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NyTT skaTTEavTal
mED SChwEIz
Nu har Sverige och Schweiz undertecknat ett nytt skatteavtal som 
reglerar rätten att beskatta och lindring av dubbelbeskattning för 
dem som flyttar mellan de länderna. 

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



GÖTEBORGARE 
i förskingringen!
GÖR SOM CLAES FREDRIKSSON 
I VANCOUVER: Prenumerera på 
Goda Nyheter i Göteborg med 
omnejd för att hålla kontakt 
med din gamla hemstad.

1) Gå till www.godanyheter.se

2) Klicka på Prenumerera

3) Fyll kontaktuppgifterna,  
ange SVIV på raden Företag

4) Du får senaste numret mailat till 
dig med möjlighet att prenumerera 
om du vill ha tidningen fyra gånger 
om året i pappersupplaga för 100 kr 
exkl porto. 

Årgång 20 
i år 2011!

www.godanyheter.se

Alternativ läsning för människor som vill glädja sig åt positiva händelser

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 fo ̈r utlandsboende.indd   1 09-06-29   14.19.25

WWW.SVIV.SE
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PETER wALLENBERG

ÅREtS
SVENSK I
VÄRLDEN
2011:
Peter
Wallenberg

Peter Wallenberg tilldelas utmärkelsen Årets Svensk i Världen 2011. Han är en nestor inom svensk industri. Vi säger grattis!

FOTNOT: En intervju med Årets Svensk i Världen 2011 Peter Wallenberg kommer att publiceras i nästa nummer av SVIV. 

TEXT ANDREAS HERmANSSoN

S
vensk industri och familjen 
Wallenberg har gått hand i 
hand sedan decennier till-
baka. Frågan är om någon 
annan finansdynasti betytt 
lika mycket för sitt lands 

ekonomi. I 150 år har familjen byggt 
ett imperium som innefattar många 
av de allra största svenska exportfö-
retagen: ABB, Scania, Atlas Copco, 
Ericsson, Stora Kopparberg, SEB, 
Investor med flera. 

Peter Wallenberg har haft en 
betydande roll i denna utveckling. 
Efter att ha spenderat mycket tid på 

uppdrag runt om i världen i sin kar-
riärs inledning har Peter Wallenberg 
alltid haft internationellt fokus för 
svenskt näringslivs utveckling, vilket 
stärkt den svenska konkurrenskraften. 
Han är en omtyckt och inspirerande 
ledare som gett många av våra allra 
främsta profiler vägledning, råd och 
mentorskap.

1982 tog Peter Wallenberg över 
ledningen för finansbolaget Investor, 
som han förde framåt i tio års tid. 
Under denna period globaliserades 
investmentgruppens arbete och fusio-
ner sattes i spel över världen. Under 

denna period bildades bolag som 
ABB, AstraZeneca och Stora Enso, 
som alla gjort stort avtryck på världen. 

Det råder ingen tvekan om vilken 
enorm betydelse Peter Wallenberg 
har haft för svenskt näringsliv inter-
nationellt. Med denna utmärkelse 
vill föreningen Svenskar i Världen 
tacka Peter Wallenberg för hans out-
tröttliga arbete. Vi vill även passa på 
att gratulera den nyblivne 85-åring-
en, som fortfarande är högst aktiv i 
Wallenbergsfären, på födelsedagen 
(Peter Wallenberg fyllde 85 år den 
29:e maj) n



Juryns
motivering:

PETER WALLENBERG

Föreningen Svenskar i Världen (SVIV), har 
beslutat att tilldela priset ”Årets Svensk 
i Världen 2011” till Peter Wallenberg. 
Motiveringen lyder:
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”Peter Wallenberg är både nestor och 
nyskapare i svensk industri. Han kastade 
sig tidigt ut i världen med uppdrag i Afrika 
och Nordamerika och har allt sedan dess 
verkat för ett internationellt perspektiv på 
det svenska näringslivets utveckling. Genom 
sin nyfikenhet och sitt engagemang har han 
inspirerat otaliga industriledare att aktivt 
ta sig an globaliseringens möjligheter och 
stärka den svenska konkurrenskraften. 

Peter Wallenberg har också etablerat 
och generöst delat med sig av ett unikt 
internationellt kontaktnät som i sig stärkt 
den internationella bilden av Sverige. Han 
personifierar den öppenhet mot omvärlden 
som har blivit något av ett kännetecken för 
Wallenbergsfären.

Peter Wallenberg framstår med sin sam-
lade gärning som en självskriven mottagare 
av utmärkelsen Årets svensk i Världen”.

ronnie Leten
VD och koncernchef, Atlas Copco

Peter Wallenberg has created a network and cooperation 
between Swedish companies that I have not experienced 
elsewhere. He has also managed to build fantastic 
relations with decision makers all over the world. The 
benefits this has given to the Swedish industries and to 
the multinational companies in particular, are great.

Annika Falkengren
President and CEO, SEB

Peter Wallenberg har länge varit en stor källa till 
inspiration för mig, liksom ett stort stöd. Få kan som han 
personifiera långsiktighet och en mycket stark affärskänsla 
i nuet. Han är ett ovärderligt bollplank. Genom årens lopp 
har han alltid generöst delat med sig av sina erfarenheter. 

Jag uppskattar att han är så direkt. Vi har en hel del 
kontakt. Ibland ses vi över en kopp te, ibland per telefon.  
Andra gånger diskuterar vi övergripande strategiska 
bankfrågor eller kanske en specifik frågeställning. Trots 
att han inte har varit operativ på många år har han en 
väldig närhet och klarsynthet kring många frågor. Jag är 
glad att jag har haft och har förmånen att få ta del av hans 
erfarenheter.

magnus gyllö
Vice President, Atlas Copco (China) Investment Co ltd

Jag har arbetat för Atlas Copco sedan 1972 och utomlands 
sedan 1976 i många länder. Jag hade nöjet att lära känna 
Peter Wallenberg redan 1972 när han var vVD på Atlas Copco 
och jag en ung, nyanställd akademiker. Sedan har vi stött 
ihop många gånger i USA, Sydafrika och senast i Kina. Han 
har (utan att vara medveten om det själv) stimulerat mig 
till att försöka representera det bästa möjliga vi kan som 
svenskar ute i världen. 

Vi har nästan 20 Atlas Copcobolag i Kina och i entrén till 
dem alla hänger två inramade fotografier med Peter Wallen-
berg, som visar hans stora värde som dörröppnare för Atlas 
Copco i Kina. På det ena är han tillsammans med tidigare 
presidenten Jang Zemin och på det andra med nuvarande 
presidenten Hu Jintao. På så sätt ser alla besökare sina 
välkända presidenter och om de inte vet från början vem 
Pirre är så lär de sig snart. Han är en levande legend.

erik Belfrage
SVP, Peter Wallenbergs närmaste medarbetare

Klockan sju en morgon för mer än 20 år sedan ringde PW till 
mig i Paris och hade följande att säga: ”nu tycker jag att 
det är dags för dig att göra något seriöst av ditt liv” och 
han erbjöd mig att lämna UD för att börja jobba som hans 
närmaste medarbetare och assistent. Det blev och är fortfa-
rande en oerhört stimulerande och spännande resa. Bland de 
många stora kvaliteter PW besitter finns en häpnadsväckande 
förmåga att se igenom människor och bedöma dem till deras 
rätta värde. Han har helt enkelt ett fenomenalt gott omdöme 
vad gäller människor. 

Han har en lika imponerande god näsa för vad som är bra 
affärer och vilka affärer och upplägg som luktar skumt. Hans 
kapacitet att snabbt avläsa en balansräkning och identifiera 
de svaga punkterna har alltid imponerat på mig. Jag skulle 
kunna göra denna lista lång. Alla dessa goda egenskaper 
men även en del svagheter är förenade med ett mycket stort 
hjärta och en härlig ”sense of humor”. Detta har gjort mitt 
liv, som ofta har varit fysiskt och på annat sätt ansträng-
ande, ändå utomordentligt givande vid hans sida.

RöStER om Peter Wallenberg
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MotbildERNas laNd

MExIKo
– motbildernas land

TexT & FoTo:  Dr. Hans LunDberg 

Hans Lundberg bor i Mexiko City sedan flera år tillbaka. Det är ett land som ofta 
nämns i samma andetag som mord, knark och kidnappning i västerländsk press. 
Lundbergs bild ser annorlunda ut, och han presenterar den i SVIV.



Mexiko
– motbildernas land

www.sviv.se

Motbildernas land
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until our days“. En tredje form är det 
tystade våldet vilket görs till makaber 
’underhållning’ och sensationsjourna-
listik i tabloiderna och i bottenskrapet 
av de kommersiella tv-kanalerna, men 
sällan får fäste på allvar i det offentliga 
samtalet eller på de politiska agendorna 
(till exempel den allestädes närvarande 
trafikdöden: ”Road accidents are the 
leading cause of death in Mexico 
among people between the ages of 
five and 35, with an annual average of 
more than 20,000 deaths” samt våld 
i nära relationer, i Mexiko främst det 
utbredda verbala, fysiska och psykolo-
giska kvinnovåldet: ”seven out of every 
10 Mexican women have suffered some 
form of abusive treatment at some time 
in their lives“). Sammantaget är mäng-
den våld, död och brutalitet av olika 
slag och grad på oacceptabla nivåer i 
dagens Mexiko och därmed alltjämt ett 
allvarligt samhällsproblem. 

Ovanstående bild av Mexiko skapar 
känslor av otrygghet, avsky och förfä-
ran. Det är en bild som både är verklig 
och överdriven. Verklig, då våldspro-
blematiken som sagt är en konkret del 
av vardagen. Vi har sedan hösten 2005 

Sedan Mexikos offici-
ella kollektiva minne 
började nedteck-
nas har våld, död 
och brutalitet varit 
konkret närvarande 
i mexikansk vardag. 
Så är det fortfarande. 

Mest förekommande i samtida medie-
rapportering är det spektakulära våldet 
(till exempel flera pedofilnätverk med 
kopplingar till religiösa och politiska 
makthavare; knarkkrigen; massmorden 
på kvinnor i Ciudad Juarez). Mindre 
medialiserat men påtagligt i vardagen är 
det institutionaliserade våldet, den stora 
mängd relativt sett ’lindrigare brott’ 
som bland annat följer av hög grad 
av strukturell fattigdom (till exempel 
misshandel, hot, kidnappning). 
   Ett särdrag i Mexiko är att dessa 
våldsformer institutionaliserats och in-
tegrerats i samhällskroppen med en stor 
informell socio-ekonomisk-politisk sfär 
som följd: ”the Mexican informal sector 
at the beginning of the 1970’s initially 
accounted for 40 percent of GDP while 
slightly decreasing to stabilize around 
30 percent of GDP in the late 1980’s 

växelvis bott, arbetat och levt i Mexiko 
(och Sverige) och i princip alla familje-
medlemmar, vänner, kollegor och be-
kantskaper häröver, från olika sektorer 
och nivåer av det mexikanska samhället, 
har ett knippe egenupplevda erfarenhe-
ter av våld att berätta om. Överdriven, 
då flera års strid ström av våld på första-
sidor och prime time nyhetssändningar 
trubbar av människors kognitiva kapa-
citet. I sig inget konstigt, en försvars-
mekanism inför det obehagliga, men 
den kommer med ett pris, i samman-
hanget till exempel benägenheten att 
acceptera och internalisera stereotypa 
förenklingar som ’våldets och knarkets 
Mexiko’ och liknande. Våld, död och 
brutalitet är en sida av Mexiko av idag 
men inte den enda eller ens den mest 
centrala. Motbilder som kretsar kring 
hopp, framtidstro, samhällsutveckling 
och kärlek för hemland och ”Mexica-
nity” finns i överflöd. Sådana bilder är 
givetvis väl kända inom Mexiko samt av 
Mexikokännare utomlands men mindre 
kommunicerad i massmedia på senaste 
tid varför den är i fokus i min essä här. 
Så vad gott i Mexiko?

Generaliserat och idealiserat, men 
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ändå: man har i Mexiko en fenomenal 
kapacitet till glädje, livslust och krydda 
i vardagen på många olika vis. Ett kär-
leksbudskap, såklart. Såväl i renodlade 
former, främst i kristenhetens tradi-
tionella skepnad i detta starkt katolska 
land (det dubbla kärleksbudet; ’Du ska 
älska Gud över allting, och din nästa 
som dig själv’) som i en mängd hybrid-
former där religiöst/sekulärt, modernt/
traditionellt, folkligt/elitistiskt, X/Y och 
så vidare vaskar fram en aldrig sinande 
ström av kärleksbudskapets ansikten i 
vardagliga former. Som exempel; något 
så alldagligt som att hälsa på varandra 
vilket, med några undantag för institu-
tionaliserat ’svalt kindpussande’, görs 
rejält, genuint och med värme. En äkt-
het som i all sin enkelhet genererar mer 
mellanmänsklig positiv beröring, närhet 
och kontakt på en vecka än vad många 
andra sammanhang skrapar ihop på 
en månad eller rent av ett halvår. Det 
finns hur många exempel som helst. 
Kärleksbudskapet ska alltså förstås 

MotbildERNas laNd

brett då vi pratar Mexiko, som något 
som är verksamt hela tiden överallt i 
det mexikanska samhället. Kärleks-
budskapet är i Mexiko mindre en strikt 
religiös lära att leva bokstavligt efter 
men mer en brett tolkad hållning inför 
livet genom vilken man såväl överlever 
som lär sig ’leva livet’. I en ofta krass 
vardag frapperas man som utlänning 
över hur måna gemene man är att ’keep 
up the spirit’ vilket just ofta kommer 
till uttryck genom att man fokuserar 
små glädjeämnen samt kryddar tillvaron 
med de medel som finns tillhands för 
stunden. Och då det finns rejält med 
resurser är bara himlen taket vad gäller 
festiviteter. Lika delar Nietzsche och 
Gud så att säga.

Eller lite mer stringent: Den katolska 
kyrkans dualism (alltings goda är i 
stark motsats till det onda) finns där 
alltid som ett raster gentemot vilket 
beteenden och handlingar vägs men i 
praktiken blir detta raster bara ett av 
många reglage i en slags ”både- och 

logik” där ett brett uppfattat och levt 
kärleksbudskap (glädje, livslust, krydda 
i vardagen) och nedsidan av sådan 
passion (våld, död, brutalitet) utgör en 
slags sammanflätad intensitet (’våldsam 
glädje’, ’dödligt kul’, ’brutalt kryddig’) 
som Nietzsche träffande benämnde 
’delaktighet i närvaro’. I hans fall var 
det en känsla han hade inför musik, 
men i princip kan det vara en känsla 
inför vad som helst som var och en kän-
ner på följande vis inför: 

”Den sanna världen är musik. Mu-
siken är det oerhörda. När man lyssnar 
är man delaktig i närvaron. Så upplevde 
Nietzsche musiken. Den var hans allt. 
Det skulle aldrig få ta slut. Men den tar 
slut och därför uppstår problemet hur 
man kan fortsätta leva efter att musiken 
har tystnat. […] Man skulle kunna säga 
att Nietzsches hela filosofi är ett försök 
att hålla sig vid liv också efter det att 
musiken har tystnat”.. 

Musiken som det oerhörda för Nietz-
sche. I Mexiko är det Mexiko självt som 
är det oerhörda. Sann känsla. Subjektiv 
sanning givetvis, men likväl hudnära 
sann. För mig, på mitt vis. För dig, på 
ditt. Men ändå delad, på sätt som jag 
som ’extranjero’ (utlänning) sällan för-
står men ofta kan känna. Och det är väl 
nu det skrivna ordet inte riktigt räcker 
till för att kommunicera ’den där käns-
lan’. Men då finns ju musiken. Och en 
man mer än de flesta andra förkroppsli-
gar ’den där känslan’; Mexicanity: ”I am 
the patriarch of Mexico simply because 
of all the years I’ve had as an artist. 
I’m part of the home of Mexico. I am 
part of the colors of my country. I am 
Mexico” (Billboard, 2 oktober, 1999).

MExIcanity
I slutet av 1999 gjorde musikindustrins 
ledande facktidning Billboard det som 
förväntades av dem då man i ett antal 
nummer ärade, utsåg och hyllade de 
artister man ansåg så förtjänade för 
exceptionella artistiska insatser under 
1900-talet. I en av de mest omfat-
tande ’Billboard Tributes’ (Billboard, 
2 oktober, 1999, drygt 30 sidor) man 
gjort sedan grundandet 1894 skrevs 
’The Artist of the Millennium’, ’al Divo 
de Juarez’, han som är staty på Plaza 
Garibaldi i Mexico City och han som 
sedan 1986 tillägnas en egen dag i Los 
Angeles – Juan Gabriel – in i musikhis-
torien på Gudars nivå för gott. 
Ett sätt att uppleva en bit Mexikansk 
mentalitet och identitet – Mexicanity 

Pancho Villa i neon på Paseo de la Reforma, Mexico City, under Bicentenario-firandet 2010.
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– och något av dess prakt, mustighet 
och märg, är att göra en virtuell Juan 
Gabriel-turné på YouTube. Hans 
två berömda Palacio de Bellas Artes-
konserter 1990 och 1997 torde vara 
en bra start då han 1990 framförde 
en mix av musikaliska och artistiska 
element och genrer i arrangemang som 
tidigare inte skådats; t ex är samspelet i 
mittdelen av den drygt tre timmar långa 
konserten mellan Orquesta Sinfonica 
Nacional, Mariachi ’Arriba Juarez’, 
kören och Juan Gabriel som det heter 
historia. Konserten 1997 har liknande 
dramaturgi plus lite nya element och är 
en defilering av en monumentalt älskad 
artist som då firade 25-års-jubileum 
som artist och främsta uttolkare av 
Mexikansk mentalitet och identitet. 
Smakproven så (YouTube-länkar finns 
sist i artikeln): För en inledande brös-
tvärmare, Mexicanity på 3,5 minuter, 
rakt ned i kaggen; Te sigo amando (Jag 
håller dig fortfarande kär). För en sipp 
av det bitterljuva, så utmärkande för ett 
Mexiko med så många brustna hopp 
och oinfriade förväntningar genom 
årtiondena; La mas querida (Det allra 
käraste). För att skåla in det karneva-
liska, festen som nervsystem i Mexikos 
själsliga tillstånd; Hasta que te conoci 
(Tills jag mötte dig). För det oundvik-
liga, en hyllning Gabriel skrev till sin då 
nyligen bortgångna djupt älskade mor 
som under årens lopp kommit att bli 
en hymn till Mexikos alla mödrar som, 

då den framförs varhelst i landet, får en 
bit Mexikanskt territorium att skälva då 
tårar faller på jord; Amor Eterno (Evig 
kärlek).

Spela högt. 

Att LEVA I Mexiko City
Leo Trotskijs motstånd inför den stats-
kapitalism han menade kom att segra i 
Stalins Sovjetunionen tvingade honom i 
exil i flera länder innan han bragdes om 
livet i augusti 1940 av en Stalinagent 
som med ishacka högg ihjäl honom i 
hans lägenhet i det som var Aztekernas 
lydkungarike, och senare blev Hernán 
Cortés högkvarter och numera är La 
Ciudad de los Palacios konstnärskvar-
ter; Coyoacán söderöver i det kon-
glomerat av sextiotalet sammanvävda 
kommuner som utgör dagens Aná-
huac, ’vattenhimmel’ på Nahuatl, eller 
Mexico City som Zona Metropolitana 
del Valle de México oftare benämns. 

Hur är det då att bo och verka i 
Mexico City? Ovanstående lek med 
språket leder in i en första grundläg-
gande aspekt av tillvaron här; som 
utlänning känner man sig välkommen 
då det finns så många av ens ’kategori’ 
att i princip ingen lyfter på ögonbrynen. 
De tre namnen (Anáhuac, La Ciudad 
de los Palacios, Mexico City) på tre 
språk (Náhuatl, Spanska, Engelska) på 
samma stad visar i all sin enkelhet på 
den självklara grunden för det; det är en 
miljö djupt präglad av att ha varit och 

fortfarande i allra högsta grad är ’at the 
crossroads’. Till dessa större kulturin-
fluenser (ursprungsbefolkningarnas, det 
spanska, det nordamerikanska) tillkom-
mer perioder av andra influenser som 
är kronologiskt korta men innehållsligt 
inflytelserika (t ex det franska kultur-
inflytandet under Porfirio Díaz-eran 
1876-1911). 

Sammantaget präglar dessa tre större 
och många mindre kulturinfluenser 
staden i alla avseenden, historiskt och 
aktivt fortfarande, då hybridiserandet 
snarare tilltar än tenderar att avta (till 
exempel ett mindre China-town som 
ligger ett stenkast från Paseo de la 
Reforma samt koreanska grupper som 
numera dominerar i Zona Rosa). Det 
är således ingen slump att Mexico anses 
vara Central- och Sydamerikas mest 
liberala miljö, libertinsk rent av i vissa 
avseenden, och för en normalutbildad 
och arbetsför person med ordning på 
sina papper är statusen ’immigrant’ kul-
turellt och socialt ungefär lika oproble-
matiskt som Mexikanska immigrations-
myndigheternas ritualer och procedurer 
är problematiska. För ’de oönskade’, 
främst illegala flyktingar från de små 
Central-amerikanska länderna som ofta 
tar sig in i Mexiko via delstaten Vera-
cruz, är situationen dock lika illa som 
den är för Mexikaner i motsvarande sits 
vid USA/Arizona eller för afrikanska 
flyktingar vid den Italienska kusten. 
Anekdoten om Trotskij, och under-
förstått hans omtalade vänskap med 
Mexiko-ikonerna Frida Kahlo och 
Diego Rivera under åren i Coyoacán, 
är tänkt att illustrera en andra grundas-
pekt; det kosmopolitiska. Mexico City 
har i århundraden varit ett centrum för 
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världshistoriska händelser, har självt i 
dagsläget en BNP i storleksordningen 
Nederländerna eller Sverige medan den 
Mexikanska ekonomin som helhet är 
världens 11:e största i köpkraft räknat 
och 13:e största i nominella termer.

Landet är bland det 30-talet länder 
som tagit steget fullt ut in i tjänste-
ekonomin (med knappt 60 % av landets 
drygt 40 miljoner officiella arbetstagare) 
med de två största städerna (Mexico 
City och Monterrey) och Stilla Havs- 
och Karibiska kustområdena som pri-
mus motor. Bortom de här örhängena 
finns givetvis stora problem, eller som 
David Lida, New York-journalist med 
15 år i Mexico City lakoniskt uttrycker 
det: ”Mexico’s is the second most dy-
namic economy in Latin America, after 
Brazil’s, but its wealth is scandalously 
distributed”. 

Som centrum för detta är Mexico 
City således en miljö med starkt själv-
förtroende och utmejslad karaktär och 
har så haft under lång tid; Alfonso Rey-
es, en av Mexikos stora tänkare, antyder 
i en essä från Rio de Janeiro, 1932, en 
lång genealogi av hög tilltro landets för-
mågor och kapacitet: ”Believe me, the 
Mexican seasoning is sufficiently strong 
enough to withstand the addition of an 
addtional ingredient to the pot. Wha-
tever comes our way, we can adapt. Our 
country has no isolating walls, and our 

minds far from it”. Man uppfattar här 
inte Mexico City som någon slags New 
York i miniatyr utan som det omvända, 
Mexico City som den amerikanska 
kontinentens ur-stad, en såväl urban 
vagga som samtida ledargestalt. Som 
exempel, ovan nämnde David Lida, 
som i sin bok (First Stop in the New 
World: Mexico City, The Capital of 
the 21st Century) menar att Mexico 
City har den enorma kulturella, sociala, 
ekonomiska och politiska dynamik som 
krävs för att under det 21:a århundra-
det bli för världen vad Paris var för det 
19:e samt New York var för det 20:e 
århundrandet. Om det blir så låter jag 
förbli osagt, det är inte poängen, vilken 
istället är att peka på den självbild som 
överhuvudtaget gör det möjligt att ut-
tala sådan ambition. Mycket få städer/
miljöer har så pass på fötterna för att 
göra det. Mexico City aspirerar och gör 
det på goda grunder. 

Som alltid med miljöer som är 
långvarigt konkurrenskraftiga och fram-
gångsrika, frambringar också Mexico 
City det absolut bästa och det absolut 
sämsta i människan. Vanligen hamnar 
det som så ofta någonstans mittemel-
lan. På minussidan som vi uppfattar 
det efter några års arbete här, är att 
det är svårt att skapa mer djupgående 
och genuina relationer (en generell 
mentalitet i våra professionella miljöer 
är att mer krasst umgås med dem man 
har professionell nytta att vara nära), 
att man måste vara försiktig med att 
vara allt för ärlig och rättfram (folk stjäl 
idéer, credit, uppslag, o s v; en djupt 
rotad överlevnadsinstinkt/förbättra-
min-situation-instinkt åsidosätter 
ofta ganska grundläggande etiska 
självklarheter) samt givetvis avstånd, 
alla timmar i trafiken och den mycket 
respektlösa och slappa inställningen till 
basala trafiksäkerhetsaspekter (canti-
nan, bilen och stereon hemmavid är tre 
klassiska frizoner där man lever efter 
uppfattningen att där ’gör jag som jag 
vill’.). På plussidan är att många möj-
ligheter och utmaningar är realistiskt 
tillgängliga och gripbara mycket fortare 
än i Sverige. Är du bra på det du sysslar 
med och går att lita på, sprider det sig 
snabbt och fler blir fort intresserade, då 

det fortfarande råder brist på verkligt 
pålitlig kompetens och mellanmänsk-
ligt förtroende. Vidare, då det som 
sagt finns efterfrågan på just pålitlig 
kompetens och förtroende, vilket i 
kombination med hög köpkraft hos 
tillräckligt många aktörer/segment gör 
det realistiskt att få rimligt betalt för 
utfört arbete både som löntagare och 
som företagare. En tredje plusfaktor 
är att positiv attityd är mycket viktigt 
i Mexico även då det är kärvt (särskilt 
då) vilket gör det dagliga umgänget 
behagligt. Mexikaner i allmänhet har 
mycket hög, vad vi i Sverige gillar att 
kalla, ’social kompetens’. 

Sammantaget trivs vi mycket bra i 
Mexico City. Så länge man inte är ovar-
sam eller naiv inför våldsproblematiken, 
utan har en uppsättning vardagsrutiner 
kring säkerhet som man snabbt lär sig 
med hjälp av dem som bott här ett tag, 
är vardagen behaglig. Socialt och kul-
turellt finns precis allting, ett utbud av 
världsklass i alla avseenden. Det är svårt 
att inte gilla det. Bienvenidos! n

läNklista till JUaN GabRiEls låtaR:
Te sigo amando www.youtube.com/watch?v=TrRyXVG42S0 

La mas querida www.youtube.com/watch?v=MXQHNMH44Cw 

Hasta que te conoci www.youtube.com/watch?v=rKzYfQ5a1A4 

Amor Eterno www.youtube.com/watch?v=_6VyAX_2aCM
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COLiN MOON

Svenskar är normala. Det tycker vi i alla fall själva. För en utomstående betraktare är dock svenskens normalitet inte lika 
självklar. Brittiske Colin Moon avslöjar, med glimten i ögat, vad omvärlden egentligen tycker om oss. 

TEXT CoLIN MooN

F
ör att kommunicera 
effektivt över kulturgrän-
serna behöver du först 
av allt inse att någon, 
någonstans i världen, för-
modligen uppfattar dig 
som ganska konstig.

Detta kan vara svårt för vissa 
svenskar att svälja. För hur kan någon 
vid sina sinnens fulla bruk anse 
normala, effektiva och förståndiga 
svenskar som konstiga?! 

Hur det nu än är, utgångspunkten 
för de flesta svenskar är: ”vi är norma-
la”. För visst är det så att svenskar har 
en benägenhet att tycka att de till och 
med är lite mer normala än alla andra. 
De tycker de är väldigt förnuftiga och 
logiska. De är ofta helt omedvetna om 

att deras internationella affärspartners 
och utländska vänner är av en annan 
uppfattning - Vi tycker svenskar är 
roliga, underhållande och, vid tillfäl-
len, rent ut sagt märkliga.

MöTET giCk bRa!
Ta till exempel affärslivet. Svenskar 
går på möten. Många möten. Man 
kan vara säker på tre saker i Sverige; 
döden, skatter och fler möten.

När svenskar säger ”mötet gick 
bra” tvivlar jag på att de menar den 
otroliga mängden av beslut som togs. 
Andra människor på denna planet 
anser förstås att meningen med ett 
möte är att komma fram till beslut. 
Svenska möten däremot hålls av andra 
skäl. Möten i Sverige är korta men de 

är många. Så många att mötesrum-
met börjar kännas som ett andra hem. 
Möten arrangeras för att ge Bengan, 
Maggan och Lasse en chans att få 
säga vad de tycker om saker och ting. 
Om du vill komma till beslut då får 
du se till att anordna ännu ett möte. 
För under tiden måste Bengan, Mag-
gan och Lasse tillbaka till sina respek-
tive kontor för att fråga Ninni, Kicki 
och Titti (Tänk att det finns flickor 
med det namnet!) om hur de ställer 
sig till det som är uppe på agendan.

aLLa ska MEd
Detta kallas på svenska för ’förank-
ringsprocess’. Om du hör en svensk 
nämna ordet ’process’ då är det bäst 
att inte ha för bråttom för ”det får ta 

Är svenskar så normala
som de tror?
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den tid det tar”. Meningen med för-
ankringsprocessen är att få med alla, 
hela vägen, på alla tänkbara steg, från 
idé-embryot till den slutliga nedräk-
ningen, vilket uppskattningsvis torde 
vara sexton möten och 35 kafferaster 
senare. 

Alla ombeds göra sina åsikter hörda 
och alla förväntas lyssna. Det är ett 
föredömligt demokratiskt förfarande! 
Sedan kompromissas det. Ordet 
’kompromiss’ klingar som musik för 
ett svenskt öra. Alla kommer att få 
med sig någonting från mötet. Inte 
för mycket och inte för lite. Konsen-
sus och kompromiss innebär att ingen 
vinner och ingen förlorar. Och det 
enda, de definitivt kommer att vara 
överens om, är den exakta tiden och 
datumet för nästa möte. 

PUnkt föR PUnkt
Svenskar håller sig till sin dagordning. 
De prickar ordentligt av varje punkt på 
dagordningen efter att alla fått turas 
om att säga sitt. Mötesdeltagarna bru-
kar däremot gå igenom dagordningen 
ganska snabbt, för alla på mötet har 
förmodligen med största säkerhet ett 
annat möte inplanerat tio minuter efter 
att det pågående mötet är slut. De 
flesta svenskar ogillar starkt den sista 
punkten på dagordningen vilket är ’öv-
riga frågor’. Det finns en överhängande 
fara att ’övriga frågor’ kan komma att 
fortsätta i det oändliga vilket innebär 
att frågorna är väldigt få. Ingen svensk 
med självaktning vill bli skyldig till att 
dra över på tiden – det är ett brott mot 
mänskligheten.

Kanske ja, men också nej
Svenskar säger sällan ja eller nej. 
Istället för att säga ja eller nej säger 
de ”nja” eller ”tja”. Svenskarna är 
ett neutralt folk och de har lärt sig 
att inte välja sida för snabbt, det kan 

Colin Moon I www.coLINmooN.com
Läs mer av Colin Moon: 
www.mercuri-kongress.se/bookshop

vara ödesdigert. Bäst att vänta tills det 
är bortom allt tvivel vilken sida som 
kommer att segra, då går det bra att 
hoppa på. Som ni förstår, att säga ja 
eller nej kan leda till en konflikt vilket 
innebär att svenskar gärna undviker 
dessa ord och ersätter dem med ”det 
beror på”, ”kanske” och ”jag ska se vad 
jag kan göra”. Det är tryggast så. Och 
trygghet kan man inte ha för mycket av.

Man kan med rätta fråga sig hur i 
hela världen når de fram till ett beslut? 
Vissa svenskar med självinsikt har kal-
lat denna vånda för ’beslutsimpotens’, 
men så långt skulle jag aldrig gå. 

Behåll lUgnet!
De flesta svenskar har någon gång 
bevittnat hur vissa utlänningar kommer 
upp i varv, blir irriterade och i värsta 
fall, till och med blir offentligt uppre-
tade på möten. Enligt svenskar räknas 
detta som hysteriskt beteende. Hysteri 
är onormalt och obekvämt och skall 
helst inte förekomma under arbetstid. 
Men, å andra sidan, om en svensk 
någonsin suckar och säger ”Ne-ej, nu 
blir jag arg” då, sanna mina ord, har du 
gjort honom väldigt upprörd. 

kaffe På agendan
Någon har någon gång sagt att om 
svenskarna slutade med sina kafferas-
ter så skulle de kunna pensionera sig 
fem år tidigare. 

Kaffe är en viktig del i de flesta 
möten. Antingen häller folk upp 
själva under pågående diskussioner 
ur en kaffekanna strategiskt placerad 
mitt på bordet, på en liten bricka, 
eller så tar de en ordentlig kaffepaus. 
En ”kafferast” ska inte förväxlas med 
den mer ofta förekommande ”ben-
sträckaren” Eller ’bone-stretcher’ som 
jag en gång hörde att det kallades vid 
ett internationellt möte. 

vad ska dU göRa i helgen? 
De flesta svenskar är måna om att hitta 
den perfekta balansen mellan arbete och 
fritid. De må säga att de arbetar hårt 
och älskar sitt arbete, men det är inte 
alltid så att de befinner sig på arbets-
platsen för att utföra det. 

Ta en titt i en svensk kalender och du 
lär få intrycket att ingen är på jobbet. 
Försök att få tag på någon en fredags-
eftermiddag och du får det bekräftat. 
Svenskar börjar fråga varandra om 
planerna för helgen redan på onsdag 
eftermiddag. Och en sak är säker - på 
fredagen, senast vid lunchtid har de 
mentalt redan ’gått för dagen’. 

Svenskarna har en hygglig andel 
’röda’ helgdagar. Under ett bra år får de 
lika många lediga dagar i maj och juni 
som de flesta amerikaner tar ut under 
ett helt år. Inte nog med de röda da-
garna, svenskar passar också på att ta ut 
en ledig halvdag, dagen före helgdag för 
att komma in i den rätta helgkänslan. 

Utöver detta har svenskar rätt till 
sina fem härliga veckor av lagstadgad 
semester. Men först deltar de flesta i en 
utdragen demokratisk förhandlingspro-
cess som kallas ’semesterschemalägg-
ning’. Alla vill ha veckorna 26 -30 och 
det går tyvärr inte.  

Summa summarum: med lite fram-
förhållning och planeringsskicklighet 
kan man i stort sett vara ledig i maj, 
juni, hela juli och en del av augusti med 
några enstaka arbetsdagar på kontoret.

Hursomhelst, rätt ska vara rätt – när 
de är på jobbet så är svenskar väldigt 
effektiva och jobbar hårt. Men inte före 
kl. 8:30 för då flexar de. Och helst inte 
efter kl. 16 för då måste de hämta upp 
barnen på dagis, och aldrig efter kl. 14 
på fredagar. Och knappt mellan den 1 
maj och 10 augusti heller för den delen.
Skämt åsido - den svenska modellen 
förefaller fantastiskt effektiv. Och ef-
fektivitet för svenskar är att göra något 
de redan gör bra fast ännu bättre. Jag 
älskar detta konstiga folk! n
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Program samt övrig information presenteras på vår hemsida

Anmäl Dig senast den 10 augusti till:

välkommen till

Föreningen Svenskar i Världens Årsmöte 
den 17 augusti kl. 1200 på Grand Hotel, Stockholm,
följt av lunch. 

Korande av Årets Svensk 2011  

Dr.Peter Wallenberg

Svenskar i Världen
Box 5501
114 85 Stockholm
E-post: sviv@sviv.se
Fax: +46 8 660 52 64

Kostnad inkl lunch

395
495

SEK för betalande SVIV-medlemmar
SEK övriga gäster

Betalas via plusgiro 504-1, bankgiro 732-0542
eller
IBAN: SE74 5000 0000 0521 3100 1002
SWIFT (BIC): ESSESESS

Svenskar i Världen

INBJUDAN TILL KONSERT 

Föreningen Svenskar i Världen anordnar en klassisk konsert med tre unga 
svenska musiker i den anrika lokalen ”Stallet”, ett annex till Nybrokajen 11.

Efter konserten blir det mingel och något att dricka, förhoppningsvis på 
den vackra utegården om vädret tillåter. 

Kom och lyssna på dessa nya stjärnor på den klassiska musikhimlen, träffa 
vänner och njut. 
En perfekt avslutning på årsmötesdagen!

Plats:   Blasieholms torg 10, Stockholm

Tid:  onsdagen den 17 augusti kl 19.00

Anmälan till sviv@sviv.se eller på tel: 08- 783 81 81. 

Specialpris för SVIV:s betalande medlemmar är 150 kr, för övriga 200 kr.

Mer information om artister och program kommer att finnas på www.sviv.se
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huvudnationalitet, men behöver inte vara det. 
Nära besläktat med svordomar, för vissa, är idrott på tv. 

Så, låt oss återgå till ”vilket lag hejar du på om de möts i 
fotboll?”. I de fall där en person hejar mer på det ena lands-
laget, utan att kunna förklara det med bättre spelare eller 
snyggare tröjor eller något liknande, kan det också hjälpa 
oss. Problemet med vilket lag vi hejar på i landskamp kan 
vara att det överensstämmer för väl med vår nationalitets-
känsla, så att personer som inte riktigt vet om de är mest 
svenskar eller danskar, inte heller kommer att riktigt veta 
vilket av lagen de ska heja på. Idrottsfrågor kanske snarare 
är ett sätt att lura fram ett svar från vänner som inte vill 
berätta vilken nationalitet de känner sig mest som.

Ett annat lite kreativt sätt är att utgå ifrån ländernas 
kultur. Traditioner skiljer sig åt mellan nästan alla länder, och 
då kan man fråga till exempel enligt vilken tradition perso-
nen helst vill fira sin födelsedag, påsk eller jul på. Risken är 
förstås att detta i för stor grad påverkas av föräldrarnas 
nationalitet, eftersom högtiderna ofta firas med familjen. 
Den andra risken är att personen har ”plockat russinen ur 
kakan” och valt de roligaste traditionerna ur vardera kultur; 
både piñata och godisregn, så att säga. 

Så vad blir slutsatsen? Vad ska man fråga? Antingen kan 
vi säga att det gäller att leta vidare, hitta smartare frågor 
och tänka djupare. Eller så är det helt enkelt något fel på 
grundantagandet. Det behöver inte vara helt fel att män-
niskor kan uppleva sig vara en blandning olika nationaliteter, 
men kanske är denna känsla så pass individuell att det är lön-
löst att försöka generalisera sina upptäckter. Kanske kan till 
och med samma person ge olika svar beroende på humöret. 
Kanske är det onödigt att sitta här och spekulera. Det enda 
sättet att veta helt säkert är ju att ge sig ut och pröva sina 
teorier – jag vill därför uppmana alla att ägna sommaren åt 
att resa mycket och prata med folk, helt enkelt! n

Ungdoms-
ombUdet
har
ordet

”Vilka hejar du på, om Sverige och Argentina möts i en lands-
kamp?” är en fråga jag kan tänka mig att många utlands-
svenskar som vuxit upp i Argentina måste svara på då och 
då. Jag kan också tänka mig att många har ett färdigt inövat 
svar på den och andra liknande frågor som ”vilket språk 
tänker du på?” eller ”vilket språk drömmer du på?”

Min känsla är att den här sortens frågor är genvägar eller 
försök till att hitta en utlandsboende persons ”riktiga” na-
tionalitet, vilken nationalitet personen är ”mest” av. Tanken 
är att personen liksom undermedvetet är mer eller mindre 
av en nationalitet, och frågorna ska fungera som ett sätt att 
lura fram information ur det här undermedvetandet. För den 
som har bott i utlandet blir det ganska intressant att fundera 
på om det egentligen finns någon poäng med frågorna. Mäter 
de vad de syftar till att mäta? Vad ska man egentligen fråga?

Grundantagandet att personer kan vara olika bland-
ningar av nationaliteter, och att man är mer och mindre av 
vissa, är förstås inte något som bara kan tas för givet. Men 
om vi ändå gör det, för skoj skull, genom att säga att det 
ju är uppenbart att någon som vuxit upp i Argentina, är 
mer argentinsk än någon som vuxit upp i Indien, kan vi gå 
vidare och titta på frågorna. 

Frågorna om vilket språk man tänker och drömmer på 
räcker nog inte helt till, eftersom det för vissa räcker att 
umgås med amerikanska vänner i några dagar för att börja 
tänka på engelska. Å andra sidan kan språket bli vägledande 
i så kallade ”least-likely cases”, det vill säga, i fall där vi inte 
förväntade oss ett visst språk. Om en person som alltid tän-
ker på tyska bor i USA, har svenska föräldrar och endast bott 
i Tyskland under sin uppväxt, borde det finnas stöd för att 
denne känner sig ”mer” tysk än svensk eller amerikansk. 

En liknande fråga är ”vilket språk svär du på?”, som 
dock kan ha mest att göra med vilket språk man lärde sig 
att svära på. Det språket kan ju vara detsamma som ens 

TEXT JOHANNES DANIELSSON

Johannes Danielsson undrar vilka frågor som ska ställas för att man ska lära känna människor och deras kulturarv.

Frågor om nationalitet



Allt du behöver är tillgång till en dator med 
bredbandsuppkoppling, en headset med 
mikrofon och en kamera. Tekniken möjliggör 
kontinuerlig kommunikation mellan studenter 
och lärare liksom inom studentgruppen, 
vilket bidrar till kurser av hög kvalitet.

Du kan studera en mängd språk: 
engelska, italienska, spanska, svenska, 
tyska, franska, japanska, portugisiska, 
ryska, arabiska  och kinesiska.

Världen ligger öppen för dig!

Var du än befinner dig 
i världen kan du studera 
språk hos oss.

www.du.se/sprak

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)

svenska saker man längtar efter...

och sånt man är stolt över att ge bort

Lär dig svenska!

ISU Programs i Lund erbjuder 
kurser både i Sverige och via distans.

Besök vår hemsida www.folkuniversitetet.se/isu

Erfaren juristfirma med bred kompetens 
inom hela skatteområdet. Specialicerad på Interna-
tionell Personbeskattning. Erbjuder tjänster inom 
områdena skatterådgivning, deklarationer, kontakter 
med myndigheter, skatteprocesser m.m.

Kontakta Berit Rohdin

+46(0)8-55094274 - info@taxpoint.se - www.taxpoint.se

Samarbete med SVIV

Gratis inledande konsultation

fortsatt rabatterat pris för medlemmar

Till salu: 
Chateau de Barbe, Calignac, Lot et Garonne, Frankrike.
Huvudbyggnad c:a 400 m2, stora förråd, gäststuga, pool, stall 12 
boxar, 4 ha park, 30 ha gräsmark. 
Kontakta Sven Lindfors, svenlindfors@orange.fr

www.sviv.se
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SvenSk i
COLOMBIA

D
et många ofta tänker på 
i relation till Colombia, är 
droger, korruption och 
brottslighet. Det är något 

som filmer och media spelar mycket på, 
vilket är trist. Colombia är så mycket 
mer. 

I förra veckan hamnade jag i ett, av 
min många intressanta, samtal med en 
taxichaufför härifrån Colombia. Han 
berättade passionerat om sitt land och 
sin stad. Han beskrev alla platser jag 
borde uppleva, maträtter jag borde 
smaka. Jag frågade vad han tyckte bäst 
om med Bogotá och han förklarade att 
var stad har sin sak men att det bästa 
med Bogotá är den multikultur du möts 
av, ”Här finns allt!”.  

Vi fortsatte att prata och hamnade 
ett tag på politik och även baksidorna 
av Colombia. För en stund såg jag en 
väldigt allvarlig min hos den annars 
till synes mycket positiva mannen, då 
han sa ” Vi har ett stort problem med 
korruptionen i landet och ja du bör vara 
försiktig, men se också allt annat här. 
Alla blommor, frukterna, kaffeplantor-
na, musiken, dansen, människorna. Om 
vi inte hade korruptionen, förstå vilket 
paradis det här skulle vara då!”.

Som den nyfikna kaospilot jag är 
så älskar jag sådana här möten. Jag 
studerar just nu på en internationell 
ledarskapsutbildning i Danmark som 
heter Kaospiloterna, och det är också 
anledningen till att jag befinner mig i 
Colombia. Fjärde terminen kallas ”Out-
post” och för oss innebär det att vi ska 
testa våra kunskaper inom business, 
ledarskap, projekt och process i en 
annan kontext än vår vanliga. Temat 
för vår tid här är ”Vad kan världen lära 
sig av Colombia?” och det är för oss 
att upptäcka vilken uppfinningsrikedom 
som finns just här. Jag tror att temat i 
sig gör det möjligt för mig att se saker 
jag annars inte hade sett. Det skapar 
också ett otroligt intresse hos mig för 
landet, människorna och allt jag ser 
omkring mig.

Jag är imponerad av sättet de 
tänker kring eget företagande här i 
Bogotá - vilket driv och självförtro-
ende de har. Jag är också inspirerad 
av hur innovativa de är och det fak-
tum att var söndag stängs fler av de 
större gatorna av i Bogotá för något 
som kallas CikloVia. CikloVia är ett 
koncept som bygger på att gatorna 
tillhör alla och som en manifestation 

för det så stängs gatorna av för att 
människorna ska kunna promenera, 
cykla och röra sig fritt i staden. 

Jag hörde någon säga en gång, att 
”Krisen är innovationens DNA” och 
kanske är det just så här i Colombia. 
Den historia som landet har och det 
som de har gått igenom som nation 
har kanske gett dem förmågan att 
vara mer innovativa än många andra? 

För att komma tillbaka till där vi 
började, Colombias wow-effekt, så 
är det väl just så här, du hör väl-
digt mycket om droger, korruption, 
brottslighet och du matas nästan var 
dag med media och filmer på samma 
ämne. Du skapar dig en uppfattning 
från vad du hör, och jag kan lova dig 
att jag gjorde det samma. 

Den dag man sätter sin fot i Colom-
bia och får en möjlighet att se landet 
med egna ögon så blir kanske reaktio-
nen, likt min och många andras, just 
”Wow!”.  
   Förhoppningsvis får du som besö-
kare uppleva den potential och kärlek 
som det här landet har att ge. Jag 
kan lova dig att det inte går en dag 
utan att jag förundras och fascineras 
över det här landet. n

Så mycket mer 
Colombia!

TEXT Saga ForSmark

“Visste du att Colombia är ett av få länder I världen som har wow-effekten?” Det var så han sa den colombianske mannen och jag kunde inte förstå vad det var han menade. Idag vet jag vad han menade och jag håller med, Colombia har wow-effekten.
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ASSANGE SVERIGEBILD

Det har varit mycket internationell uppståndelse kring Sverige senaste åren. Nu senast Assange-affären, innan dess 
självmordsbombaren i Stockholm. Men hur mycket påverkar den här typen av händelser bilden av Sverige utomlands?  
Inte alls, visar det sig, i alla fall inte på kort sikt. 

På
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SVERIGEBILDEN
StARK tRotS

NEGAtIV pRESS
TEXT ANDREAS HERmANSSoN

s
kuldfrågan i de svenska våldtäktsanklagelserna mot Wikile-
aksgrundaren Julian Assange är ännu inte avgjorda i domstol, 
men en sak kan man i alla fall konstatera, uppmärksamheten 
kring affären har gett en hel del negativ press utomlands. 
Sverige har i vissa tidningar beskyllts för såväl korruption 

som för att vara en satellitstat som går USA:s ärenden. Det mediala 
tumultet och Julian Assanges egna påhopp mot landets rättssystem har 
inte direkt stöttat den traditionella Sverigebilden, den om ett öppet, 
liberalt och tolerant land. Det är lätt att få för sig att Sveriges rykte 
utomlands har tagit sig en törn av affären, men historien visar att så 
inte är fallet, i alla fall inte än. 

- Sverige har figurerat i många mindre smickrande sammanhang i 
internationell media de senaste åren. Självmordsbombaren i Stockholm, 
antisemitismen i Malmö, mutskandalen i Göteborg, Assange-affären för 
att nämna några. Dessutom är ju Sverige ett av de länder i världen som 
är hårdast drabbade av politiska mord, konstaterar Olle Wästberg, styrel-
seledamot i SVIV, tidigare generaldirektör för Svenska Institutet och just 
nu på UD som regeringens samordnare kring Raoul Wallenberg-året 2012.

- Helhetsbilden av Sverige är ändock densamma, förankrad kring en 
bild av ett öppet samhälle med stor tolerans, öppenhet och låg korrup-
tion, tillägger Wästberg och fortsätter:

- När Sverige hamnar i rampljuset negativt blir det snarare som en 
bekräftelse på världens ondska, istället för att sätta fokus på Sverige 
som en dålig nation. Som exempel kan nämnas att New York Times haft 
rubriken ”Even in Sweden” två gånger, när Sverigedemokraterna kom in i 
riksdagen och efter självmordsbombarens attentat i Stockholm i vintras.

Negativ publicitet till trots ligger alltså en tämligen obefläckad Sveri-
gebild kvar i allmänhetens medvetande. På sikt kan den däremot komma 
att förändras. Wästberg tror däremot inte att det i så fall kommer att 
bero så mycket på enskilda händelser eller personer.

- Det har även visat sig att uppståndelse kring enskilda person, till 
exempel sportstjärnor, negativt som positivt, gör varken till eller från 
för bilden av nationen som sådan.  
Istället spår Wästberg att det finns tre andra saker som kan komma att 
påverka Sverigebilden utomlands ur ett längre perspektiv.

- Globaliseringen gör länder mindre unika, det kommer att påverka 
Sverige. Det andra är EU, vi är ju en del av EU:s utrikespolitik. Vår 
tidigare officiella positionering som neutralt land var förvisso baserat 
på lögn, men nu kan vi inte hävda neutralitet längre. Det tredje skälet är 
Sveriges markanta nedtrappning av officiell närvaro utomlands. Vi ser 
tredje ledet av nedskärningar nu, någon gång lär det minska medvetan-
det om Sverige internationellt. n



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!

Fira Svensk
Nationaldag
Midsommar

Kräftskiva 
svenskt godis 

matvaror 
husgeråd 

souvenirer m.m

vi skickar över hela världen

Samlingsutgåvor Vid köp av minst två Års-CD bjuder vi på en extra valfri Års-CD

Kungligt

Specialpriser för SVIV-medlemmar

Vid beställning ange lösenordet SVIV i rutan för företag.Samtliga priser inkl. moms. Frakt tillkom-
mer. Leveranstid 2—3 veckor

595 SEK (5 CD-skivor)

159 SEK (2 CD-skivor)

Årsboxar

Krigsboxen 795 SEK (7 CD-skivor)

649 SEK (6 CD-skivor)”Vårt 1900-tal”

Kungliga röster

Kronprinsessan Victoria
”Här är din historia”

179 SEK (2 CD + DVD)

minnesboxen.com

En unik upplevelse i o
rd och ton

 En utsökt fö
delsedagspresent

Ett m
åste för dig som gilla

r att s
amla

BESTÄLL NU PÅ 
www.sviv.se

Stipendier för utlandssvenskars barn 
i svenska skolor
Gymnasium och högstadium.
Även sommarkurser i svenska.

För info se utrikeshandelsforeningen.se.

Stipendiefonden för svensk utlandsungdom
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BÖCKER

Månadens boktips!
TEXT VALENtIN EKmAN

Några deckare, en härlig faktabok, lite skräck, några doser kärlek 
och stora draman. Vi har samlat några boktips som lämpar sig väl 
för sommarens sköna semesterdagar.

FRåN MyRdahl Till liNdh: 
svENska diploMaTpRoFilER
En spännande bok som skildrar livet 

som diplomat. Här porträtteras 

ett antal diplomater och kvinnliga 

statsråd inom UD och deras bety-

delsefulla insatser i stationerings-

landet.

Vi får även lära känna perso-

nerna bakom yrkesrollen, deras 

drivkrafter och mål. Det här är en 

utmärkt möjlighet att tillskansa sig 

bättre kunskap om villkoren för 

svensk diplomati. 

Bland de kvinnor som skildras i 

boken återfinns SVIV:s generalse-

kreterare Karin Ehnbom-Palmquist. 

Övriga porträtterade är: Catharina 

Möller, Alva Myrdal, Agda Rös-

sel, Inga Thorsson, Karin Söder, 

Cecilia Nettelbrandt, Ethel Ring-

borg Wiklund, Irene Larsson, Anita 

Gradin, Birgitta Karlström Dorph, 

Kerstin Asp-Johnsson, Margaretha 

af Ugglas, Lena Hjelm-Wallén, Eivor 

Halkjaer samt Anna Lindh.

Boken är skriven av Maj-Inger 

Klingvall och Gabriele Winai Ström.

ThE GivEN day/ETT 
laNd i GRyNiNGEN
Dennis Lehane är mest känd för 

sina hårdkokta och rappa skildring-

ar om deckarduon Patrick Kenzie 

och Angie Gennaro, att sortera i 

rakt nedstigande led från genrens 

kung Raymond Chandler.

Här har Lehane skrivit en fan-

tastisk skildring om livet i Boston 

tidigt 1900-tal. Vi tar avstamp 1918, 

soldater återvänder till sitt hemland 

efter första världskriget, människor 

kämpar för sin överlevnad i en stad 

på väg mot härdsmälta. 

Ett kraftfullt mästerverk som hyl-

lats av The Times, New York Times 

och många fler.

hoN älskadE
Den 27 januari i år dog Helena 

Henschen av en hjärnblödning. 

Henschen inledde sitt författarskap 

först på 2000-talet efter en lång 

framgångsrik karriär inom form-

givning och design. Hennes andra 

och sista bok blev ”Hon Älskade”, 

ett porträtt av Henschens farmor, 

Signe Thiel, dotter till mecenaten 

Ernest Thiel. 

Det är en fascinerande skildring 

av en kvinna fast i en tid där kvin-

nor inte förväntas göra mer än att 

skratta åt männens skämt och sköta 

hushållen. Det är en stor roman om 

livet, familjen, kärleken där hotet 

om andra världskriget sakta men 

säkert växer fram i bakgrunden.

oNE day
David Nicholls storsäljande dramakomedi är 

en underfundig och välskriven skildring om 

Emma och Dexter som möts den 15 juli 1988 

när de tar studenten. I tjugo års tid gör vi ett 

nedslag i deras liv på samma avgörande da-

tum. En sträckläsare med brittisk bitterljuv 

charm som passar sig utmärkt för hängmat-

tan under semestern. ”Fyra bröllop och en 

begravning” i bokform av 10-talets Nick Hornby. 

”One Day” ska också filmatiseras av regissören Lone Scherfig, som bland annat 

gjort den svarta dramakomedin ”Wilbur Wants To Kill himself” tidigare.
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The help
Kathryn Stockets bok om tre kvinnor i Mississippi på 60-ta-

let har hyllats unisont av kritiker och står i begrepp att bli 

biofilm. Skeeter har just återvänt till barndomshemmet 

efter att ha studerat vid Ole Miss. Aibileen är hushållerska 

i en familj, och har indirekt uppfostrat 17 barn i de hushåll 

hon arbetat, men något har förändrats inom henne sedan 

hennes egen son dött i en olycka på sin arbetsplats. Minny 

är Aibileens bästa vän. Hon är en kock av guds nåde, men 

kan inte hålla tungan i styr. Det har gjort henne till något 

av en paria bland stadens arbetsgivare.

Dessa tre kvinnors öden flätas samman för att genom-

föra ett projekt som kan innebära stora risker för dem alla. 

En storslagen berättelse om hur vanliga människor genom-

för extraordinära saker.

hearT shaped Box
Första gången jag kom i kontakt med namnet Joe Hill var när 

en bekant tipsade om hans debutroman och beskrev den som 

”som Stephen King - fast bra”. efter att ha läst skräckroma-

nen ”Heart Shaped Box” kunde jag inte annat än hålla med, 

och bestämde mig för att skaffa lite mer info om Hill.

Det visade sig, till både min och min bekants stora förvå-

ning, att Hill de facto är Stephen Kings son. Snacka om att 

förvalta sitt arv på bästa sätt. Detta är skräck i innovativ 

form, något som inte är vanligt inom genren. Som kuriosa 

kan nämnas att King dedikerade sin i särklass bästa bok, 

”The Shining”, till den då nyfödde sonen, Joe Hill King.

Swedes@meetings.se
Tycker du att svenskarna är lite väl 

förtjusta i att ha möten? 

Då är det här perfekt läsning för dig. 

Här har Colin tagit anställning på ett 

internationellt företag i Sverige och vi 

får ta del av hans kvicka och skarpsinniga 

reflektioner om allt från måndagsmötet , 

det internationella mötet, fredagsmötet, 

till teamträning med hela avdelningen.

Sweden – the Secret Files
– what they’d rather keep to themselves
Colin förklarar med engelsk humor och kärlek 

i hjärtat svenska seder, bruk och exotiska 

vanor ur en främlings förundrade perspektiv! 

Det här är en garanterat uppskattad present 

till vänner och affärsbekanta i Sverige såväl 

som utomlands.

Specialerbjudande
till Svenskar i Världen!

Välkommen till www.mercuri-kongress.se  
Gå till Bookshop och gör din beställning,
alternativt ring  +46 8 264602!

Kom ihåg att ange SVIV 13!

Ange SVIV 13 i din 
beställning och du 
får 10% rabatt på 
angivna priser!

”Underbar läsning även för Svenskar.” 
P-O MOller SaleS DirectOr

VOlVO car internatiOnal cuStOMer SaleS

Pris 99:- sEK
exkl moms och frakt

Pris 55:- sEK
exkl moms och frakt
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SVIV i Världen
Föreningen Svenskar i Världen är allt mer aktiv runt om i världen. De senaste månaderna har en rad lyckade event 

med SVIV-deltagande arrangerats. Här är bilder från några av dessa event.

Valborgsmässoafton firades traditionsenligt 
på svenska ambassaden i Canberra med 
valborgsmässoeld, sång av den svenska kören 
och tal av ambassadör Sven-Olof Petersson.

TEXT KANSLIEt

foTo och TEXT KAtARINA PRImE LINmARKER, 
AmbASSADEN CANbERRA

floRida
Sveriges honoräre generalkonsul i fort 
Lauderdale, Per-Olof Lööf och hans hustru 
Åsa-Lena, internationell ordförande i SWEA, 
höll en mycket framgångsrik fund raising gala 
den 2 april i sitt hem till förmån för World 
Childhood Foundation. Hedersgäst var HM 
Drottning Silvia och HKH Prinsessan Made-
leine. Med på bilden är också Sveriges USA 
ambassadör Jonas Hafström med hustru och 
sönerna Lööf (ungdomsombud för SVIV).

Arrangörer var den svenska ambassaden och 
den skandinaviska föreningen, Scandinavian 
Australian Association (SAA) i Canberra. De 
drygt 400 gästerna bjöds på varmkorv, glögg 
och pepparkakor och njöt av sång och den 
milda höstkvällen i Canberra.

Bland gästerna sågs i år två australiska 
scoutgrupper som var särskilt inbjudna för att 
markera ”World Scout Jamboree” som hålls i 
svenska Rinkeby i juli och där man räknar med 
att uppåt 200 australiska scouter kommer 
att delta. Scouterna fick i uppdrag att vara 
eldvakt och de hade också en egen liten brasa 
där de grillade marshmallows.

aUsTRaliEN
På promenad i parken

Från vänster Eva Carlander (körmedlem), ambassadör Sven-Olof Petersson och  Jane Viol 

- Svenska körens körledar, som också avtackades som körledare,  då hennes postering vid 

ambassaden avslutas till sommaren.

 Scouternas egna valborgsbrasa.

Valborgs-
mässoelden med barn i förgrunden.
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Till påskaftons svenska andakt den 23 april 
högt uppe i Verbiers berg - La Chaux - träffades 
70 svenskar för att avnjuta en underbar stund 
tillsammans med vår svenska präst i Lausanne-
Geneve-Bern, Per Harling och hans fru Ingrid.

www.sviv.se

text ElisabEt ZEllEr, sviv-ombud 

Fotona visar Altartavlan med en vidunderlig 
utsikt över alpvärlden. Detta är en plats där 
det faktiskt hålls gudstjänst varje torsdag. 
Predikan var som alltid mycket givande och 
intressant.

På Pers gudstjänster sjunger vi mycket, så 
även här uppe på 2.260 m höjd. Det bjöds på 
kakor och uppfriskande dricka efteråt. Lotta 
Treschow var initiativtagare till denna fina 
eftermiddag. Tänk, det bestämdes direkt 
att detta gör vi om nästa år. Sol med friska 
vindar, vi var ju uppe på hög höjd.
Även om jag gjort denna resa helt i eget 
intresse, blev det tillfälle, att språkas vid om 
SVIV. Det blev en liten dikt som minne:

Denna fina dag, har varit vår allas dag. 
Solen Ljuset över allt och alla. Lyckan och 
glädjen är stor. Naturen och tjusning med oss 
alla, större än ni tror.

Lyssna andas, dröm och verklighet förenas.

Generalsekreteraren besökte svenskar i Barce-
lona den 18 – 22 maj. Hon berättade om SVIV 
i samband med vernissagen för tre svenska 
konstnärer på galleriet Bernat. Hon träffade 
även generalkonsuln Kristina Stenhammar 
och medarbetare på det svenska generalkon-
sulatet. 

Karin gav också en intervju på tio minuter i  
den svenska TV-kanalen Infosuec. Där fick hon 
tillfälle att berätta mer om SVIV:s program och 
om vad vi gör för att serva utlandssvenskarna. 
I Barcelona bor drygt 3000 svenskar, många 
av dem unga familjer med barn som får 
svenskundervisning på Skandinaviska klubben. 
SVIV-ombudet Dea Mansten undervisar många 
av barnen – och vuxna – i svenska där.

Påsk i verbier 

bArCelonA

Anna Hedlund, Gunilla Uggla-Masoliver, som varit med och arrangerat konstutställningen + KEP

På Per Harlings predikan bjuds det på mycken sång.

Samling på berget.
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Vimmel under vernissagen

Karin intervjuas i tv-kanalen Infosuec. 



Plats:  Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Tid:  onsdagen den 18 augusti 2011 kl. 0800 – 1730

Välkommen till
Utlandssvenskarnas Parlament 2011

programmets huvudpunkter

Svenskt Näringsliv har ordet VD Urban Bäckström

Arbetsgrupper under dagen 1) Utlandssvenskarna och Sverige
2) Skatter, pensioner och försäkringar
3) Förskola, skola och ungdomsfrågor
4) Högre utbildning och forskning
5) Villkor vid ut- och hemflytt
6) Kultur och information
7) Medborgarrättsfrågor

”Inspirational talk” Författare Colin Moon

Presentation av SVIV:s projekt om 
den svenska diasporan

Journalist Ewa Hedlund

DEBATT om framtiden för svensk 
utrikesrepresentation

Representanter från politiska partier och näringsliv
Moderator: Ulf  Dinkelspiel

Arbetsgruppernas resolutioner 
presenteras

Kommentarer från riksdagsledamöter från olika politiska 
partier

Mottagning på Utriksdepartementet Anförande av utrikesminister Carl Bildt, följt av frågestund 
och vin d´honneur

Anmäl Dig senast den 10 augusti 2011 
skriftligen till:

Svenskar i Världen
Box 5501
SE-114 85 Stockholm

E-post: sviv@sviv.se
Fax: +46 8 660 52 64

Kostnad för hela dagen inkl lunch 

Betalas via plusgiro 504-1
eller bankgiro 732-0542
eller IBAN: SE74 5000 0000 0521 3100 1002
SWIFT (BIC): ESSESESS

450 SEK för övriga

150 SEK för ungdom (<30 år)

SEK för betalande SVIV-
medlemmar

350

Anmälan är bindande!

Fullständigt program med tider finns på vår hemsida www.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
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