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FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938

STRATEGIN 
Så ska vi jobba framåt mot 2018

S A M T  N Y H E T E R , S K A T T E F R Å G O R  &  R E P O R T A G E !

Läs om Martin Fröst 
– världsstjärna på
KLARINETT
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UTLANDSSTUDIER  
UNDERLÄTTAS 

UTLANDSSTUDIER 
UNDERLÄTTAS

Billiga tips på bra 
JULKLAPPAR
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Svenska kyrkan fi nns på 40 platser runt om i 
världen. Vi möter ungdomar, turister, utlands-
svenskar och många andra. Om någonting 
 in träffar fi nns vi där för att ge stöd och hjälp. 
Tack för att du gör vårt arbete möjligt!

Plusgiro: 9016 03-1 Bankgiro: 901-6031
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/iutlandet

Hej!
Mitt utbytesår i Berlin började inte 
som jag hoppats. Det fungerade 
inte med min värdfamilj och jag 
var väldigt ledsen. Jag hade besökt 
Svenska kyrkan där ett par gånger 
tidigare för att låna böcker. Nu 
gick jag dit igen. De tog hand om 
mig och gav mig den trygghet jag 
behövde.
Victoriaförsamlingen blev mitt 
 andra hem. Sedan välkomnade en 
av medarbetarna mig i sin familj 
och där är jag kvar!
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LEDARE

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Denna gång skriver jag till er från Sydney   – ett 
stopp på min resa österut som inneburit många 
spännande och givande möten! 

KARIN EHNBOM-PALMQUIST I GENERALSEKRETERARE FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN
E-post karin@sviv.se I Webb www.sviv.se

Kära läsare!

Här har jag bland annat haft ett givande 
möte med Swedish-Australian Chamber of 
Commerce  – som sedan en tid är med-

lemmar i Svenskar i Världen. Vid mötet fram-
kom många goda idéer hur vi ska vidareutveckla 
samarbetet genom digitala länkar samt utbyte 
av artiklar och nyheter. En fråga de värnade om 
var ett ökat samarbete mellan australiska och 
svenska universitet för att locka fler australiska 
studenter till Sverige. Frågan om internationella 
studier är ju något Svenskar i Världen också har 
tagit upp vid seminariet i Stockholm den 27  
november där en kompetent och bred panel dis-
kuterade hur vi bäst uppmuntrar till internatio-
nella studier och sedan tar tillvara kompetensen 
när studenterna kommer hem. Mer om semina-
riet får du på sidan 9.

På återresan till Sverige kommer ambassadör 
Håkan Jevrell i Singapore hålla en mottagning i 
residenset där jag får träffa många Singapore-
svenskar. Det blir intressant att möta dem - vi 
räknar med att nära 2 000 svenskar bor i Singa-
pore, många av dem unga som gör karriär inom 
svenska eller internationella företag.

På sidan 16 presenteras Svenskar i Världens 
”huvudintressenter”, tio viktiga svenska före-
tag, som vi kommer att ha ett nära samarbete 
med under de kommande åren. Vi har startat en 
rad projekt tillsammans för utlandssvenskarnas 
bästa, bl a en stor kartläggning av hur många 
svenskar som faktiskt bor, arbetar, studerar el-
ler pensionerar sig utomlands eller vars partner 
är av annan nationalitet. Vi kommer att gå ut och 
be om uppgifter från svenska ambassader,  

konsulat, handelskamrar, klubbar och förening-
ar runt om i världen för att sedan med hjälp av 
statistisk expertis skaffa oss en bättre bild av 
hur många ni är och var ni bor. 

När vi 2010 gjorde en undersökning via våra 
ambassader fick vi antalet till ca 550 000, men 
troligtvis är ni många fler. Till de siffror som skat-
teverket, pensionsmyndigheten och valmyndig-
heten har måste ju läggas många som inte är ut-
skrivna eller är ute en kortare tid. Avsikten med 
studien, som kommer att pågå under 2014, är 
att få fram uppgifter som idag saknas och för att 
bättre kunna presentera den viktiga gruppen ut-
landsboende för myndigheter och media.

Ett annat mycket aktuellt projekt just nu är vi-
dareutvecklingen av vår kommunikationsplatt-
form. Projektet kommer att kräva hårt och inten-
sivt arbete då det bland annat innebär att vi tar 
fram en ny hemsida, ser över våra andra kana-
ler men framförallt att vi lanserar vår nya logotyp 
och vårt nya engelska namn Swedes Worldwide. 
Mer information om vårt engelska namnbyte och 
den nya logotypen kan du läsa om på sidan 15.

Slutligen vill jag påminna om att Svenskar i 
Världen nu finns på Facebook och på Youtube. 
De är utmärkta kanaler för att visa upp svensk-
arnas aktiviteter utomlands så skicka gärna in 
bilder och klipp från era jul- och Luciafiranden, 
liksom skolavslutningar i svenska skolor så kan 
vi sprida julglädjen genom att publicera dem.

Nu vill jag önska er en riktigt underbar jul och 
nyårshelg och på återseende under 2014.

Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare
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NYHETER

Nordea Bank S.A. ingår i Nordea, den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Detta material ska inte betraktas som ett erbjudande om att köpa eller sälja någon placeringsprodukt eller att 
göra någon annan affär. Det ska inte heller betraktas som ett erbjudande att tillhandahålla banktjänster i något land där Nordea Bank S.A. eller något av dess närstående bolag inte har tillstånd att bedriva 
bankrörelse. Vissa tjänster och produkter som beskrivs i detta material är eventuellt inte godkända för försäljning i vissa länder. Huruvida du kan eller bör köpa en produkt kan bland annat bero på din risk-
profil och lagen i det land där du är bosatt. Publicerat av Nordea Bank S.A., R.C.S. Luxembourg No. B 14.157, som står under tillsyn av Luxemburgs finansinspektion Commission de Surveillance du Secteur 
Financier, CSSF, (www.cssf.lu). Kontaktuppgifter: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Tel. +352 43 88 77 77 – Zürich Branch (Reg.nr. CH – 0520.9.001.063-7 Zürich), som står under tillsyn av den 
Schweiziska finansinspektionen FINMA: Tel. +41 44 421 42 42 www.nordeaprivatebanking.com. 

Det är mycket att väga in när man ska reda ut vad man vill uppnå med sin förmögenhetsplanering. Målet brukar ju vara att ha en tillräcklig inkomst för 
att kunna leva på det sätt som man önskar, i det land där man vill bo som pensionär. Våra egna rådgivare och externa samarbetsparter hjälper dig att ta 
fram en plan så att du kan förbereda dig för pensionen. 

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

FÖRMÖGENHETSPLANERING

Du vet vart du vill  
komma, vi vet hur vi  
kan hjälpa dig dit.

AD_SvenskaVärlden_ WP_SWED.indd   1 18/07/2013   11:57

Ytterligare inskränkningar för pass

Beslutet träder i kraft den 1 januari 2014 så 
Svenskar i Världen uppmanar alla svenska med-
borgare boende i dessa länder att förnya pass 
med kort giltighetstid under eventuella Sverige-
besök i samband med julhelgerna. 

Självfallet går det också att ansöka om pass 
hos en annan svensk utlandsmyndighet som har 

kvar sin fotostation och därmed 
möjligheten att utfärda pass. Dock är 
det avsevärt billigare att ansöka om pass 
hos svenska polisen än det är på ambassaderna 
(350 kronor mot 1400 kronor). De nordiska och 
baltiska ambassaderna kommer även fortsätt-
ningsvis att kunna lämna ut utfärdade pass och 
utfärda provisoriska svenska pass.

Enligt UD sker nedskärningarna av pass- 
servicen i norden och baltikum av besparings-
skäl och minskade personella resurser. 

Var kan jag nu ansöka om ordinarie pass? 
Om du är svensk medborgare och vill söka nytt 
ordinarie pass kan du göra detta på polisens 
passexpeditioner i Sverige. Du kan även vända 
dig till en annan utlandsmyndighet som har kvar 
möjligheten att utfärda pass. För mer informa-
tion om utfärdande av pass klicka här!

Utrikesdepartementet har nyligen fattat be-
slut om att dra in tillverkningen av pass och na-
tionella id-kort på de svenska ambassaderna i 
Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Reykjavik, Tal-
linn, Riga och Vilnius. Svenska medborgare 
uppmanas istället att söka nytt pass direkt på 
någon av polisens passexpeditioner i Sverige i 
samband med Sverigebesök. Svenskar i Världen 
beklagar neddragningsbeslutet som ytterligare 
försvårar situationen för utlandssvenskarna.

http://polisen.se/Service/Pass-och-id-kort/.
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7 månader. Av-
giften i Sverige är 
980 kronor. Provisoriskt pass för svenska med-
borgare kräver giltig legitimation och utfärdas 
hos Polisen på vissa platser/flygplatser. 

Du måste veta hur länge passet ska vara gil-
tigt, om landet du ska besöka godtar svenskt 
provisoriskt pass samt om flygbolaget accepte-
rar ett pass utfärdat endast för en resa.

Uppgifter får du lättast genom att kontak-
ta respektive ambassad eller resebyrå. Visum 
krävs för USA-resenärer som inte har maskinläs-
bart pass.

För barn under 18 år krävs att en vårdnadsha-
vare är närvarande vid ansökningstillfället samt 
att båda vårdnadshavarna fyllt i ”Blankett för 
vårdnadshavares medgivande”.

Provisoriskt pass utomlands 
Ett provisoriskt pass som utfärdas utomlands 
gäller endast för en enkel resa, till exempel en 
resa tillbaka till det land där den svenske med-
borgaren är bosatt eller åter till Sverige. Nu kan 
dock, om förhållandena kräver det, en resa tur 
och retur medges. 

I utlandet är det svenska ambassader, gene-
ralkonsulat och konsulat som utfärdar proviso-
riska pass. Finns det ingen svensk representa-
tion i landet kan en svensk medborgare få hjälp 

av ett annat EU-lands representation. Detta 
pass är inte maskinläsbart. Ansökan om 

provisoriskt pass utomlands på en am-
bassad eller generalkonsulat kostar 
1 600 kronor.
För mer information klicka här! 

NYHETER

VAD GÄLLER FÖR 
PROVISORISKA PASS?
Vi på Svenskar i Världen har fått en del förfråg-
ningar och klagomål rörande provisoriska pass.  
I Sverige utgörs dessa av en rosa passbok med-
an ett svenskt provisoriskt pass utgivet i utlan-
det endast är ett pappersdokument som gäller 
för en enkel resa till Sverige alternativt till per-
sonens bosättningsland.

På Utrikesdepartementet instämmer man 
i att de provisoriska passen utfärdade i 
utlandet innebär ett problem för utlands-

svenskarna och gärna skulle se en återgång till 
den rosa passboken med längre giltighetstid och 
vidare resmöjlighet. De har dock ingen besluts-
makt rörande passfrågorna då dessa ägs av Po-
lismyndigheten. Ambassaderna är bara ett verk-
tyg för ”utfärdande” av pass. 

Anledningen till de skärpta reglerna är det öka-
de missbruket och förfalskandet av pass som le-
der till att obehöriga kan ta sig in i landet. På UD 
säger man att det förstås är tråkigt när det drab-
bar oskyldiga och hederliga medborgare.

Provisoriska pass utfärdat i Sverige 
Om du hastigt måste resa och saknar giltigt ordi-
narie pass kan du direkt vid ansökan få ett provi-
soriskt, tillfälligt pass för en specifik resa, längst 

t

http://www.polisen.se/Service/Pass-och-id-kort/Provisoriskt-pass/
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STUDIER I UTLANDET UNDERLÄTTAS 
Studerande ska också få större möjligheter att 

ansöka om studielån för undervisningsavgifter. 
Studenter vid utländska universitet ska ges möj-
lighet att låna upp till 324 000 kronor till under-
visningsavgifter vid ett tillfälle. 

I dag finns möjlighet att få 1 350 kronor i veck-
an i motsvarande lån. Syftet med förändringen 
är att studerande inte ska styras av undervis-
ningsavgifterna när de väljer utbildning och  
studieland.
Månadsvis i förskott 
Studiemedel för utlandsstudier kommer att be-
talas ut månadsvis i förskott, precis som studie-
medel för studier i Sverige. Idag betalas de ut i 
förskott inför varje termin. 

Med de nya reglerna blir det också lättare att få 
studiemedel för språkstudier och gymnasiestu-
dier i utlandet, framför allt inom EU och EES.

Riksdagen har beslutat att reglerna för studie-
medel för utlandsstudier ska ändras. Möjlighe-
terna att ta studielån för undervisningsavgifter 
ska förbättras och det ska bli lättare att få stu-
diemedel för språkkurser. Beloppen för studie-
lån vid utlandsstudier blir från och med den 1 
juli 2015 samma som beloppen för studier i 

Sverige.
Idag fastställer CSN lånebeloppen 

för varje land utifrån information 
från utlandsmyndigheter samt 
valuta- och kostnadsläget i res-
pektive land. För de studerande 
som behöver låna mer pengar 

införs ett nytt merkostnadslån 
för utlandsstudier på cirka 550 

kronor per vecka.

Söker du ett av  
våra ombud?

www.sviv.se
Är du intresserad av  

att bli ombud?
Maila oss på: sviv@sviv.se

SVIV övergår till kalenderår för medlemsskap
Som en konsekvens av arbetet med Svenskar 
i Världens kommunikationsplattform har kans-
liet sökt en ny modernare lösning på föreningens 
medlemshantering. Kansliet har träffat tre företag 
som erbjuder tjänster för hantering av medlems-
register och kommer i december månad att ta be-
slut om vilket man väljer. Bytet till ny leverantör 
av medlemsregister kommer att medföra att för-

eningen från och med 2014 kommer att skicka ut 
medlemsfakturor per kalenderår, något som va-
rit efterfrågat av både ombud och medlemmar i 
många år. 
Fakturor för 2014-års medlemskap kommer att 
skickas i slutet av januari/början av februari. Mer 
information om hur detta påverkar just ditt med-
lemskap kommer att skickas ut efter nyår.
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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 fl ygplats.

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.

SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET
Telefon: +46 8 592 571 00

www.sshl.se
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TEXT: LOUISE LING-VANNERUS / FOTO: REBECKA ÖBERG

UTLANDSSTUDIER 
– betalar det sig eller inte?

Uppfattningen om värdet 
av utlandsstudier går 
ofta isär. För att föra 

upp diskussionen på en nivå 
där flera aktörer kan ge sin 
åsikt hade Svenskar i Världen 
och Sacos studentråd sam-
lat en panel bestående av Ul-
rica Stuart Hamilton från Ut-
bildningsdepartementet, Lisa 
Emelia Svensson från Miljö- 
och Utrikesdepartementet,  
Anna-Karin Ahlflood från HR-
avdelningen på Ericsson och  
Michael Treschow, ordförande 
i Svenskar i Världen och Unile-
ver. Moderator var Johannes 
Danielsson, ordförande i Sa-
cos studentråd. 

Tummen upp 
På utbildningsdepartementet 
ger man tummen upp för ut-
landsstudier och det märks 
inte minst genom den nya ut-
bildningspropositionen. Den 
vidgar ramverket för studie-

Det var diskussionsämnet när Svenskar i Världen bjöd in till semi-
narium i Stockholm den 27 november. Och såväl den erfarna pa-
nelen som den huvudsakligen unga publiken var överens om att 
svaret på den frågan är JA! 

finansiering så att studenten 
får större frihet att välja form 
och land för sina studier, be-
rättar Ulrica Stuart Hamilton. 
En annan ny möjlighet är Eras-
mus+, det nya EU-programmet 
med en budget på 14,7 miljar-
der euro som förväntas ge 
över 4 miljoner européer chan-
sen till högskole- och yrkesut-
bildningar, lärlingsplatser,  
volontärarbeten mm.

Skaffa värdering 
Även från Ericssons perspektiv 
var frågan enkel. Företaget är 
verksamt i 180 länder och för 
att få en position utomlands 
underlättar det därför att ha 
internationell erfarenhet –  
antingen från studier eller från 
yrkeslivet. Men, sade Anna-
Karin Ahlflood, det är även en 
fördel i arbetet hemma i Sveri-
ge eftersom man även här har 
kontakter med våra utländska 
marknader och kollegor. Vi har 

ganska bra verktyg och erfa-
renhet att bedöma utländska 
betyg, men så är ju inte fallet i 
små företag varför jag vill tipsa 
alla om att skaffa en värdering 
av sina betyg som kan underlät-
ta för en blivande arbetsgivare.

– Ja, nickar Michael Treschow, 
men i Sverige har vi dock en 
tendens att vara för petimeter-
aktiga i våra bedömningar.  
Ibland måste man kunna be-
döma och värdera erfarenhe-
ten i sig själv utan att fastna i 
att det saknas 0,25 studiepo-
äng och så vidare.  

– Jag tycker också att man 
ska tänka på att även utlands-
resor ger en god erfarenhet 
och förståelse för andra kultu-
rer, påtalar Lisa Emelia Svens-
son. Att ta ett sabbatsår och 
resa kan även det stärka för-
ståelsen för andra kulturer och 
ge den där aha-upplevelsen. 

Mod och nyfikenhet 
Samtliga paneldeltagare var 
överens om att när människor 
flyttar ut ur sin trygghetszon vi-
sar man mod och nyfikenhet – 
det är kvaliteter som är positi-
va vad man än vill sysselsätta 
sig med.

Är du intresserad av att stu-
dera utomlands och söker kon-
takter? Kontakta Svenskar i 
Världen som har 115 ombud i 
olika länder runt om i världen.

Många studenter ville veta mer om studier  
utomlands samt om fördelarna med det.

SEMINARIUM
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EU lanserar nu en efterträdare till Programmet för livs-
långt lärande som löpte mellan 2006/07 – 2013/14. 
Utgångspunkten för nya större Erasmus+ är att det ska 
bli ett program för att främja internationellt samarbete 
kring utbildning, ungdom och sport. Även andra nuvaran-
de europeiska program, som Ung och Aktiv i Europa,  
Erasmus Mundus och Tempus, är tänkta att integreras.
Sammantaget är ambitionen från Europeiska kommis-
sionen, som efter förhandlingar med medlemsländerna 
och Europaparlamentet nått en uppgörelse som innebär 
en 40-procentig budgetökning, att 2,2 miljoner studen-
ter ska kunna genomföra en akademisk mobilitet (anting-
en studier eller praktik) under sjuårsperioden. Erasmus+ 
är en av ytterst få program som får ökade medel i EU:s 
långtidsbudget fram till 2020, som för övrigt är den första 
i EU:s historia som är mindre än föregående budget.

Även om individuella mobiliteter utgör merparten 
av Erasmus+ är en nyhet inriktningen mot strategiska 
partnerskap och kunskapsallianser samt kapacitets-
byggande projekt med tredje land. Här ligger fokus på 
innovationer, samverkan med det omgivande samhället 
och ökad anställningsbarhet.

Programmet kommer att gälla fullt ut från och med janu-
ari 2014 fram till 2020/2021.

E
R
A
S
M
U
S+

Under november lanserade Svenska in-
stitutet (SI) sajten Presenting Sweden, 
www.presentingsweden.si.se. Presen-

ting Sweden är en depå för Svenska institutets 
erbjudande till Sverigefrämjare utomlands. I 
egenskap av Sverigefrämjande statlig myndighet 
har Svenska institutet tagit fram Presenting 
Sweden för att erbjuda officiell och aktuell 
Sverigeinformation på ett lättillgängligt sätt. 
Sajten är till för dig som kanske behöver presen-
tera Sverige i samband med aktiviteter eller jobb 
utomlands, eller har kollegor som just kommit till 
Sverige och vill lära sig mer om vårt land och vår 
kultur. 

Presenting Sweden samlar en mängd Sverige-
främjande material från SI:s omfattande kom-
munikationsarbete, men inkluderar även 
länkar till andra organisationer och deras 

Svenska institutet samlar sitt material på ny sajt
Sverigefrämjande material. SI är verksamt 
inom ramen för offentlig diplomati, som går ut 
på att förstå, informera, påverka och utveckla 
relationer med människor i andra länder, och 
har ett nära samarbete med svenska och 
utländska samarbetspartner samt med svenska 
ambassader och konsulat runt om i världen.
Gratis 
Nästan allt material på Presenting Sweden är 
öppet för allmänheten och gratis att använda. 
Ett fåtal sidor 
är dock bara 
tillgängliga 
för svenska 
ambassader 
och konsulat 
av upphovs-
rättsliga skäl. Foto: Cecilia Larsson Lantz
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HEMVÄNDARE

Skicka 3 personliga  
julkort gratis! 

Nytt samarbete inleds för  
att hjälpa hemvändare 

Svenskar i Världens hemvändargrupp har inlett 
ett samarbete med bemanningsföretaget Multi-
Mind. Syftet är att skapa möjligheter för hem-
vändande svenskar att genom tillfälliga beman-
ningsuppdrag få chansen att få in en fot på den 
svenska arbetsmarknaden – något som i många 
fall kan leda till en fast anställning. 

Samarbetet kommer att innebära att hemvän-
dare kan lägga in sin CV och presentera sig via 
MultiMinds databas och därefter matchas mot 
rekryterande företag. Företagen söker ofta med-
arbetare för tillfälliga uppdrag, varför modellen 
bygger på att företaget ”hyr in” lämpliga perso-
ner, som sedan fakturerar de presterade dagar-
na till en dagstaxa i stället för att vara anställd. 

Samarbetet kommer även att innebära arrang-
emang av mingelträffar och utbyten av kontak-
ter på respektive hemsida. Första mingelträffen 
är planerad till den 30 januari, 2014 i Stock-
holm. Tid och plats meddelas senare men in-
tresserade hemvändare kan anmäla sig genom 
att skicka ett mail till svenskar.i.varlden@sviv.se

Redan idag har Svenskar i Världen ett samar-
bete med rekryteringsföretaget Michael Berg-
lunds Expat Search med fokus på internationella 
arbetsuppdrag och yrkeserfarenheter. Hemvän-
dare med internationell yrkeserfarenhet i ledan-
de, alternativt kvalificerad, ställning är välkomna 
att lägga in sin CV på deras sida.

SVIV-PRESENTATION I SINGAPORE Svenska 
ambassadörsparet Håkan och Catharina  
Jevrell bjöd in till mottagning i sitt residens 
där generalsekreteraren fick berätta om 
Svenskar i Världen för ett hundratal av Singa-
poresvenskarna. Svenska kolonin i Singa- 
pore består till stor del av yngre entreprenörer 
och företagare som är verksamma inom bl a  
shipping, finans, IT-sektorn och utbildning.
De hade många frågor om pass och medbor-
garskapsfrågor, det kommande valet i Sve-
rige och medföljandeproblematiken, mm. 
Det blev ett livligt utbyte under kvällen och 
många nyttiga kontakter knöts.

Vill du skicka en hälsning till nära och kära? 
Med tjänsten GodKort går det enkelt att 
skapa personliga vykort av egna bilder i 

datorn eller mobilen som skickas direkt till familj 
och vänner i Sverige. 

Vykorten printas, postas och landar i mottaga-
rens brevlåda inom 3 vardagar. GodKort ägs av 
den svenska stiftelsen GoodCause och företaget 
har därför inget privat vinstintresse utan vinsten 
går till välgörande ändamål. 

Svenskar i Världens medlemmar kan t o m 
31 januari, 2014 prova att skicka 3 vykort med 
GodKort gratis genom att antingen gå in på 
www.godkort.se eller ladda ner appen, Godkort, 
för iPhone eller Android och ange koden SVIV.
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STRATEGI

Vad vill vi med vår organisation, vad kan vi göra för utlandssvenskarna och hur kan vi bäst leverera det 
de efterfrågar? Tidningen Svenskar i Världen har fått en pratstund med Michael Treschow, ordförande 
i Svenskar i Världen och i Unilever som blickar framåt och berättar om tankarna bakom strategin som 
ska ta Svenskar i Världen in i nästa utvecklingsfas.

STRATEGI 2018 – vägen framåt  
för Svenskar i Världen

TEXT: LOUISE LING-VANNERUS / FOTO: FELICIA ÖBERG

Svenskar i Världens styrelse arbetar idag inom 
fem olika arbetsgrupper. En av dessa är Strate-
gigruppen och här har man under ledning av Mi-
chael Daun arbetat hårt och intensivt för att ta 

fram ett strategidokument som ska vägleda or-
ganisationen fram till 2018.
Kan du berätta lite om bakgrunden? 
– Vad man kan säga är att vi inte gör några hel-
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STRATEGI 

l	Strategi  
l	Program
l	Kommunikation 
l	Finans
l	Hemvändare

Svenskar i Världen är en 
ideell oberoende organi-
sation som verkar för ut-
landssvenskarnas bästa 
genom att bevaka, infor-
mera och påverka.

l	Vara remissinstans
l	Opinionsbildning och  
 lobbying
l	Rådgivning
l	Nätverk

5Styrelsens 
arbetsgrupper

Svenskar i Världens
syfte och uppgifter

Sakfrågor idag

l	Möjligheten att återfå  
 sitt svenska medbor- 
 garskap
l	Enklare passhantering
l	Sänkning av SINK-  
 skatten
l	Underlätta för svenska  
 medborgare som är  
 folkbokförda i ett annat  
 land att få studiemedel  
 för studier i Sverige
l	Förenklad röstning
l Egen valkrets för ut-  
 landssvenskar.

omvändningar utan små justeringar. Vi vill förändra Svenskar i 
Världen från att ha varit en klassisk förening med medlemmar till 
att bli en organisation som strävar efter att möta och tillvarata 
medlemmarnas, såväl som företagens, myndigheternas och medias, 
behov.
– Våra medlemmar är förstås jätteviktiga, men de utgör bara en 
liten del av alla de 550 000 svenskarna där ute i världen. När vi 
bevakar och driver våra frågor gäller dessa alla utlandssvenskar, 
varför vi skulle vilja knyta hela gruppen till oss. Sedan har vi de 
50 000 som är på väg att flytta ut varje år och alla som vänder 
hem. Vi måste ställa oss frågan vad som krävs för att öka vår när-
varo samt bättre identifiera och få kontakt med vår målgrupp? 
Först då får vi en heltäckande bild av gruppens behov.

Projektorienterat arbete 
En del i strategin är att organisationen ska vara sakfrågestyrd där 
frågorna styrs av styrelsen med input från Utlandssvenskarnas par-
lament. Arbetet sker sedan i olika projekt där ett av de senaste är 

att återigen kartlägga och räkna in alla ut-
landssvenskarna. Det gjordes 2011 men nu 
är det dags igen och den här gången är am-
bitionen att vara ännu grundligare. Ett an-
nat viktigt projekt som ryms inom ramen för 

den nya kommunikationsplanen är att förbättra vår hemsida som 
är vårt primära kommunikationsverktyg. En förstudie har gjorts och 
den ska ligga till grund vid valet av rätt leverantör för jobbet.

Har vi resurserna och hur mycket av strategin är påverkad av till-
gängliga resurser?
– Självfallet har vi en begränsning i såväl personella som finansiel-
la resurser, fortsätter Michael. Ambitionsnivån har alltid varit hög 
i organisationen, men man måste vara realist också. Förutom de 
fyra deltidstjänsterna på kansliet finns en ambitiös styrelse, 115 
ombud och många andra engagerade som ger av sin fria tid. Men 
det räcker förstås inte. Det finns en generell trend att människor 
idag inte gärna betalar medlemskap till föreningar, men utan med-
lemmarnas och sponsorföretagens finansiella stöd skulle Svensk-
ar i Världen inte kunna existera. Jag vill passa på att rikta ett stort 
tack till alla som på olika sätt visar sitt engagemang! Utan er kan vi 
inte driva alla de viktiga frågorna som rör utlandssvenskar. Och dri-
ver vi inte frågorna – påverkar, informerar och bevakar - får vi svårt 
att motivera vår existens för både nya och gamla medlemmar.

Mål och uppföljning 
Målet som fastställs i strategin är att: ”2018 är Svenskar i Världen 
en känd organisation för en majoritet av utlandssvenskar och opi-
nionsbildare, som de fem senaste åren har drivit igenom tre stora 
frågor som gynnar utlandssvenskar.”

Forts. på nästa sida.

”EN DEL I STRATEGIN ÄR ATT  
ORGANISATIONEN SKA  

VARA SAKFRÅGESTYRD.”  
Michael Treschow
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SÅ TAR VI UT RIKTNINGEN

Forts. 

Hur skulle du övergri-
pande och kort kunna 
sammanfatta den nya 

inriktningen?
–Vi tydliggör att Svenskar i 
Världen är en organisation 
som gör ett viktigt arbete för 
alla utlandssvenskar och att 
vi har en smartare struktur 
för att vara relevanta för så 
många utlandssvenskar som 
möjligt samt de myndigheter, 
institutioner och företag som 
också har ett intresse i ut-
landssvenskarnas roll.

Utlandssvenskar är en bred 
grupp i alla åldrar som i olika 
situationer har olika behov. 
Internet har öppnat många 
möjligheter för dem att vara 

Det är ett ambitiöst mål – 
hur kommer uppföljningen av 
strategin och målen att ske?  
– Som jag sagt tidigare så 
kommer strategin att revide-
ras årligen. Lämpligast av en 
annan grupp ur styrelsen än 
Strategigruppen. Då får man 
se om strategins inriktning 
fortfarande stämmer och om 
vissa nyckeltal visar att vi lyck-
as med det vi förutsatt oss att 
göra. Ett annat sätt att se på 
verksamhetens utveckling är 
förstås att återigen göra en en-
kätundersökning bland våra 
medlemmar.

närma oss en liknande nivå.  
Vi har också tittat på hur hjälp-
organisationer finansierar sin 
verksamhet genom donatio-
ner och hur intresseorganisa-
tioner ser både media och so-
ciala nätverk som självklara 
kanaler för sin verksamhet. 
Svenskar i Världen har över 
åren åstadkommit mycket med 
små resurser; mycket min-
dre än många av våra syster-
organisationer. Vi försöker nu 
lägga plattformen för att kunna 
nå ut mer, och till fler, och 
därigenom växa med resurser, 
relevans och resultat, avslutar 
Michael Daun.

Styrelseledamoten Michael Daun, huvudansvarig bakom Strategi 
2018, bor och verkar i Bryssel, Belgien och kunde därför inte  
medverka vid intervjun. Han har dock på distans svarat följande  
om sina tankar och idéer kring strategin för Svenskar i Världen.

i kontakt med varandra och 
med Sverige. Svenskar i  
Världen har sedan länge varit 
viktig för att värna om utlands-
svenskars intressen och rät-
tigheter och med fler utlands-
svenskar och fler kanaler, blir 
vårt uppdrag att påverka, in-
formera och bevaka. än mer 
intressant, säger Michael.

Har ni tittat på hur våra syster-
organisationer eller liknande 
organisationer jobbar när ni 
funderat på Svenskar i  
Världens framtid och arbete?
– Ja, vi inspireras av hur andra 
länder organiserar sig för att 
dra nytta av och hjälpa sin dia-
spora och vi arbetar med re-
geringen och riksdagen för att 

– Slutligen vill jag säga att  
Michael Daun och hans stra-
tegigrupp gjort ett mycket bra 
jobb.  
Dokumentet är lättöverskåd-
ligt, tydligt och inte för långt! 

Det kommer inom kort att läg-
gas ut på hemsidan och jag 
kan verkligen rekommende-
ra att ni med engagemang för 
Svenskar i Världen går in och 
läser det.

STRATEGI

Michael Daun
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Nöjd ordförande: Svenskar i Världens ordförande  
Michael Treschow visar nöjt upp organisationens nya 
logotyp och berättar om det nya namnet på engelska, 
Swedes Worldwide. Foto: Philip Bernhard.

Svenskar i Världen kommer att få en ny logo-
typ. Som ett led i organisationens förnyelse-
arbete har styrelsen nu godkänt en ny logotyp. 
Den nya logotypen kommer att introduceras 
från och med den 1 januari, 2014. 

Enkelt kan man säga att uppdraget var att 
modernisera logotypen, berättar Steve Trygg, 
seniorkonsult och styrelseledamot i Svenskar 
i Världen och den som varit ansvarig för fram-
tagandet. Vi valde en modern variant av det 
klassiska typsnittet Futura. Orden ”Svenskar” 
och ”Världen” gavs samma vikt av den enkla 

anledning att de två orden tillsammans de-
finierar oss och vad vi gör. Vimpeln har fått 
tacka för sig men vi behöll blågult i den nya 
symbolen. S-symbolen med de förskjutna cir-
kelhalvorna är en grafisk illustration av in- och 
utflytt eller så kallad cirkulär migration. Själva 
arbetet är utfört av den kände svenske form-
givaren Tore Claesson i New York. 

 SVENSKAR I VÄRLDEN FÅR NY LOGOTYP

.. och ett nytt namn 
på engelska
På Svenskar i Världens senaste styrelsemöte i 
samband med Utlandssvenskarnas parlament 
presenterades även organisationens nya eng-
elska namn. Från och med nu heter vi  
Swedes Worldwide och det gamla namnet 
Swedes Abroad utgår. Namnet Swedes World-
wide förenar oss med våra systerorganisatio- förenar oss med våra systerorganisatio-systerorganisatio-
ner som heter Danes Worldwide och Norwe- 
gians Worldwide.

STRATEGI 
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utlandserfarenhet. ABB arbetar aktivt med att 
tillvarata den kompetenshöjning som är ett resultat 
av att ha arbetat globalt. Förutom de uppenbara 
behovsstyrda utlandsprojekten ges allt fler 
medarbetare även möjlighet till att arbeta i utlandet 
tidigt i karriären som ett led i deras utveckling. 
Detta genererar, förutom en större utväxling på 
medarbetarna, även lägre personalomsättning och 
en positiv Employer Branding.
I korthet, en av SVIV:s viktigare roller är att agera 
facilitator i frågor mellan individer ute i världen 
och organisationen ”Sverige”. Med detta 
menas att SVIV skall representera och föra 
fram kollektivets röst gentemot myndigheter 
i hemlandet. Omvänt skall SVIV delge viktig 
information till 
sina «kunder» om 
förändringar som sker i 
Sverige.

Jonas Tallroth, 
Global Mobility Sweden

GULDPARTNER

VI ÄR SVIV:S GULDPARTNER

är världsledande inom kraft-och automa-
tionsteknik och idag den största leverantö-
ren av motorer och drivsystem till industrin, 
generatorer till vindkraftsbranschen samt 

kraftnät världen över. Mycket av tekniken som ligger 
bakom dagens samhälle, från högspänd likströms-
överföring till en revolutionerande metod för framdriv-
ning av fartyg, har utvecklats eller kommersialiserats 
av ABB. Företaget har sju forskningscentra i världen 
och fortsätter att investera i forskning och utveckling. 
Var har ni verksamhet i världen och hur många 
svenskar jobbar därute? 
Vi har cirka 150 000 anställda i ungefär 100 länder 
samt många ”joint ventures” i länder utöver det. Ute 
på tidsbestämda kontrakt finns ca 200 svenskar men 
vi har även ett stort antal lokalanställda svenskar 
inom vår globala verksamhet.
Hur värderar ni utlandserfarenhet och vad ser ni att 
SVIV kan göra för utlandssvenskarna?  
Som den globala spelare ABB är sätter företaget 
naturligtvis ett stort värde på medarbetare med 

är en världsledande leverantör av ut-
rustning och tjänster inom telekom-
munikation. I dag går över 40 pro-

cent av världens mobiltrafik genom nät som levere-
rats av Ericsson och vi levererar support till våra kun-
ders mobilnät vilka förser fler än 2,5 miljarder abon-
nemang med tjänster. Under 2012 hade företaget en 
försäljning på 227,8 miljarder kronor. 
Var har ni verksamhet i världen och hur många 
svenskar jobbar därute? 
Sedan starten 1876 har vi vuxit till ett företag med 
fler än 110 000 medarbetare i över 180 länder. Vi 

har 1 000 ”expats” i drygt 100 länder – knappt hälf-
ten av dessa är rekryterade från Sverige.
Hur värderar ni utlandserfarenhet och vad ser ni att 
SVIV kan göra för utlandssvenskarna?  
Som en global koncern ser vi självfallet positivt på er-
farenhet från andra länder, både i form av att ha an-
ställda som har sin bakgrund i andra länder än Sve-
rige, och av att ha svenska anställda med erfarenhet 
av att ha bott och arbetat utomlands.
Då en förhållandevis stor andel av Ericssons utlands-
anställda är rekryterade från bolaget i Sverige är 
Svenskar i Världens arbete som 
opinionsbildare i frågor rörande 
utlandssvenskar värdefullt. SVIV:s 
arbete med lobbying i frågor som 
är specifika för utlandsbosatta är 
viktigt, i synnerhet som de berör-
da själva befinner sig i utlandet 
och inte alltid kan bevaka sina 
egna intressen.

Cecilia Calais, Head of Global  
International Mobility 

Svenskar i Världen har inlett samarbete med ett antal globala företag. I artikeln 
nedan berättar de om sin verksamhet, hur de ser på internationell erfarenhet hos 
personalen samt vad vi kan göra för dem och deras anställda.

Cecilia Calais
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GULDPARTNER

Alfa Laval är en ledande, global leve-
rantör av specialiserade produkter och 
processtekniska lösningar.  
Vår utrustning och våra system och 

tjänster bidrar till att optimera kundernas processer 
- om och om igen. Med vår hjälp värmer, kyler, sepa-
rerar och transporterar våra kunder produkter som 
olja, vatten, kemikalier, drycker, livsmedel, läkeme-
del och stärkelse. 
Var har ni verksamhet i världen och hur många 
svenskar jobbar därute?
Vår världsomspännande organisation arbetar nära 
kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att 
ligga i framkant. Egna dotterbolag har vi i 55 länder i 
vilka cirka 40 svenskar är anställda.

Hur värderar ni utlandserfarenhet och vad ser ni att 
SVIV kan göra för utlandssvenskarna? 
Alfa Laval är ett världsomspännande företag med 
ett internationellt synsätt. Det är därför av vikt för 
våra medarbetare att de får erfarenhet av flera 
kulturer.
Svenskar i Världen ska 
vara en informationskälla 
före en utlandsflytt, under 
utlandsvistelsen samt vid 
återflyttningen till Sverige. 
Organisationen ska även 
vara en lobbyorganisation 
som tillvaratar utlands-
svenskarnas intressen. 
Det skulle vara till stor 
hjälp om organisationen 
drev ett projekt med avsikt 
att underlätta för medföljande att få arbete i 
andra svenska företag eller organisationer. Detta 
gäller både i samband med utlandsflytten och vid 
återflyttningen. 

Lars Henriksson,  
Senior Adviser aoner. Detta gäller bådend med 
utlandsflytten samt återflyttningen.

är en av världens ledande tillver-
kare av hushållmaskiner samt 
motsvarande utrustning för pro-

fessionell användning. Företaget fokuserar på att, 
baserat på bred och djup konsumentinsikt, 
ta fram innovativa lösningar designade med 
omtanke om användaren. I produktsortimen-
tet finns välkända varumärken som Electro-
lux, AEG, Zanussi och Frigidaire. Under 2012 
omsatte Electrolux 110 miljarder kronor.
Var har ni verksamhet i världen och hur 
många svenskar jobbar därute? 
Företaget har 61 000 anställda och stor 
lokal marknadsnärvaro genom drygt 100 
lokalkontor runt om i världen. En annan 
konkurrensfördel är vår internationella ar-
betsstyrka, med ca 1 000 s k expatmedarbe-
tare varav ett 30-tal svenskar.
Hur värderar ni utlandserfarenhet och vad ser 
ni att SVIV kan göra för utlandssvenskarna? 
Vi ser internationella erfarenheter som 
mycket viktigt för att skapa rätt ledarskap för 

framtiden. Det gäller även för vissa typer av specia-
lister när man vill harmonisera en produkt eller pro-
cess. I en internationell koncern är det också viktigt 
att medarbetare i olika länder upplever att det finns 
utvecklingsmöjligheter globalt och att företaget inte 
nödvändigtvis sätter svenskar på kritiska positio-
ner.
SVIV:s arbete gentemot olika instanser/myndig-

heter i utlandet med att förklara internatio-
nella koncerners behov och strukturer är 

oerhört viktigt – vi är beroende av att 
kunna flytta kompetens efter kunders el-
ler egna organisatoriska behov. Så för 
att undvika hindrande lagstiftning eller 
överdriven administration är det viktigt 

att lagstiftare och administratörer förstår 
hur en internationell koncern fungerar.
Mattias Ytterstrand,  
Vice President Reward & Recognition

Mattias Ytterstrand

Lars Henriksson

Forts. på nästa sida.
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GULDPARTNER

forts. Vi är SVIV:s GULDPARTNER

Inga Lena Wernersson

är en global industrikoncern med avancera-
de produkter och en världsledande position 
inom utvalda områden - verktyg för metallbe-
arbetning, maskiner och verktyg för gruv- och 

anläggningsindustrin, rostfria material, speciallege-
ringar, högtemperaturmaterial samt processystem. 
Innovation är en starkt lysande ledstjärna för oss.
Var har ni verksamhet i världen och hur många 
svenskar jobbar därute? 
Koncernen hade 2012 omkring 49 000 medarbe-
tare, representation i 130 länder och en omsättning 

på cirka 99 000 MSEK. På de drygt 500 utlandskon-
toren arbetar totalt 63 svenska expats. Våra största 
destinationer för utlandssvenskar är USA och Kina.
Hur värderar ni utlandserfarenhet 
och vad ser ni att SVIV kan göra för 
utlandssvenskarna? 
För Sandvik som ett globalt före-
tag betyder utlandserfarenhet en 
ännu djupare förståelse för vår af-
fär och för vårt mångfaldsarbete.
Svenskar i Världen är en viktig nät-
verksplattform för våra svenska 
utlandsmedarbetare och spelar en 
viktig roll som representant för ut-
landssvenskar här hemma.

Tomas Nilsson Rofes, Head  
Global Benefits & Mobility och  
Tova Åberg/Sverigeansvarig

Volvokoncernen är global med nära  
115 000 anställda och en av världens  
ledande tillverkare av lastbilar, bussar,  

anläggningsmaskiner och marin- och industrimo-
torer. Vår vision är att bli världsledande på 
hållbara transportlösningar. Ledorden 
för vår företagskultur är energi, pas-
sion och respekt för individen. Det 
formuleras i ”the Volvo Way”, som 
beskriver koncernens värdering-
ar, vad man står för och vill bli i 
framtiden.

Var har ni verksamhet i världen 
och hur många svenskar jobbar 
därute? 
Volvokoncernen verkar i cirka 190 
länder runt om i världen med cirka 230 
svenska medarbetare på kontrakt samt en 
mängd svenskar anställda på lokala avtal.

Hur värderar ni utlandserfarenhet och vad ser ni att 
SVIV kan göra för utlandssvenskarna? 
Som globalt företag har vi stort behov av högt kvali-

Tomas Nilsson Rofes

Tova Åberg

ficerad personal som är intresserad av utländska 
poster. Deras kunskaper är avgörande för att säk-
erställa kompetensöverföring, såväl som att bidra 
med specialistkompetens och ledarskap till värdor-

ganisationen. Erfarenheten och den personliga 
utveckling som man får när man verkar i 

en utländsk miljö betraktas som nyck-
elkvalifikationer vid tillsättning av 

höga positioner.
Vill skulle gärna se att Svenskar 
i Världen kan hjälpa vår person-
al och medföljande med stöd och 
råd för att komma in på den sven-

ska arbets-
marknaden 

vid återkom-
sten. Men även 

att ni kan ge exper-
tråd kring frågor om skol-

or när barnen ska lämna 
Sverige eller återvända.
Inga Lena Wernersson, Coor-
dinator Global Compensation & Benefits
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GULDPARTNER

är en av världens ledande leverantörer av 
produkter, lösningar och tjänster inom om-
rådena rullningslager, tätningar, mekatro-
nik, service och smörjsystem. Vår styrka är 

att ständigt utveckla nya tekniker och sedan 
använda dem för att skapa produkter som 
ger våra kunder konkurrensfördelar. 
Vi gör detta genom att kombinera 
praktisk erfarenhet inom fler än 40 
branscher med kunskap från våra 
olika teknikplattformar. Genom att 
erbjuda våra kunder energieffekti-
va lösningar så hjälper vi dem min-
ska både deras energikostnad och 
påverkan på miljön.

Var har ni verksamhet i världen och hur 
många svenskar jobbar därute?  
SKF grundades 1907 och växte snabbt till ett 
globalt företag. Idag har företaget drygt 46 000 an-
ställda och tillverkning på 140 platser i 28 länder och 
i tillägg till detta representation i över 130 länder.  
Totalt har vi runt 200 “expats” med familjer varav 
svenskarna de senaste decennierna ligger runt 20 
procent.

Hur värderar ni utlandserfarenhet och vad ser ni 
att SVIV kan göra för utlandssvenskarna? 
På SKF har “expats” spelat en nyckelroll i den inter-

nationella expansionen ända från start och be-
hovet att föra över kunskap, dela erfaren-

heter, bygga nätverk och sprida SKF:s 
kultur kvarstår än idag. I ett så globalt 

företag som SKF ser vi internatio-
nell erfarenhet som mycket värde-
full. Den ger våra medarbetare 
kunskap och insikt om vårt före-
tag och är således även en vik-
tig byggsten i deras karriär. Vi ser 

Svenskar i Världen som en bra 
plattform för våra “Sverigekopplade 

expats” och deras familjer för att ska-
pa nya kontakter i 

det land de befinner sig 
samt för att hålla kontakt med 

vad som händer i Sverige - ett bra 
komplement till företagets egna 
organisation runt alla “expats”.

Birgitta Söderberg, 
Director HR Operations

är en industrigrupp med världsledande 
ställning inom kompressorer, expandrar 
och luftbehandlingssystem, anläggnings- 
och gruvutrustning, industriverktyg och 

monteringssystem. Med innovativa produkter och 
tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar 
produktivitet. Företaget grundades 1873 och hade 
år 2012 omkring 40 000 anställda och en omsätt-
ning på 80 miljarder kronor. Mer information finns 
på www.atlascopco.com.
Var har ni verksamhet i världen och hur många 
svenskar jobbar därute? 
Atlas Copco har huvudkontor i Stockholm och kun-

der i fler än 170 länder. 
Egen utlandsverksamhet 
har vi i cirka 80 länder 
och antalet anställda ut-
anför Sverige uppgår till 
35 000. 
Hur värderar ni utlands-
erfarenhet och vad ser ni 
att SVIV kan göra för ut-
landssvenskarna? 
Det är viktigt för Atlas 

Copco att vara nära våra kunder och övriga intres-
senter för att möjliggöra den tillväxt vi satt som mål. 
För att förstå kulturer och värderingar i andra delar 
av världen är det därför mycket viktigt att ha perso-
nal som kan interagera med kunder, etablera Atlas 
Copcos företagskultur samt sprida ”bästa arbets-
sätt” mellan olika delar av världen.

Vi ser framförallt att Svenskar i Världen kan under-
lätta vid etablering av utlandssvenskar i 
nya länder genom samarbete med andra 
svenska företag i landet.
Thomas Dahlgren,  
Vice President Holding Nordic 

Birgitta Söderberg 

Thomas Dahlgren
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TEXT: ELISBET ZELLER, ombud i Schweiz

Martin Fröst är den svenska klarinettisten och dirigenten som lagt världen för sina fötter. Ena 
dagen i Bremen, andra dagen i Los Angeles – ofta långt borta från hem och familj. Hur är det att ha 
en agenda som ser fulltecknad ut redan i börjar av året? Ombudet Elisabet Zeller har träffat Martin 
när han framträdde i Schweiziska Bern.

Martin har just avslutat ”Concert Fantas-
tique”, Klarinettkonsert Nr 1 op. 86 här 
i Bern. Det är en specialkomponerad 

konsert just för Martin och på plats finns även 
komponisten Rolf Martinsson. Konserten var 
helt fantastisk och det märktes att publiken kän-
de stor glädje i att få sitta och lyssna.  

En av världens främsta 
Som en av världens absolut främsta klarinet-
tister framträder Martin Fröst regelbundet med 
Concertgebouworkestern i Amsterdam, Gewand-
hausorkestern i Leipzig, Philharmonia Orchest-
ra i London, Los Angeles Philharmonic och New 
York Philharmonic med flera. I sin roll som diri-
gent samarbetar han med orkestrar som Detroit 
Symphony Orchestra, Deutsche Kammerphilhar-
monie, Academy of St Martin in the Fields och 
Kungliga Filharmonikerna.

Mångsidig 
Nu i höst framförde han den bejublade musik-
kvällen ”Dollhouse” i Stockholms konserthus 
och där iklädde han sig många olika roller som 
både solist, dirigent, konferencier, dansare och 
aktör. Alla som ser och hör honom märker hur 
han brinner för den konstnärliga och det experi-
mentella i sin tolkning av musiken. Hans populä-
ritet tycks inte finna några gränser och schemat 
inför 2014 är redan fulltecknat. 

Prestigefullt pris 
I maj kommer Martin som första klarinettist få 
mottaga det internationella och prestigefyllda 
priset ”Leoni Sonning Music Prize”. Något som 
bara erhållits av de allra största klassiska musi-

PORTRÄTTET

Martin Fröst är vår stora 
klarinettist i världen

kerna i världen och endast två svenska musiker 
tidigare. År 2014 är det även hans tionde säsong 
som konstnärlig ledare av vinterfesten i Mora.
Du har en enorm turnéplan, hinner du med  
något annat som intresserar dig? 
– Jo, det gör jag allt och hela livet är ju som en 
skola som för dig bortom den klassiska musiken. 
Jag gillar till exempel att lyssna på olika singer/
songwriters.

Repertoaren 
Hur väljer Du ut Din repertoar och ditt konsert-
program och hur ofta lär Du in något nytt verk?
– Jag är väldigt noga och selektiv i mina val av 
musik och ser till att den innehåller allt jag vill 
representera.  Vart annat år väljer jag ut en ny 
tonsättare och det verk jag önskar framföra. Se-önskar framföra. Se- framföra. Se-
dan väljer jag orkester och ibland blir det en ny 
dirigent.
Hur ser ditt vardagsmusicerande ut mellan alla 
resor? 
Då är det familjen som kommer främst för mig 
och arbetar gör jag på mina resor. 
Brukar din familj resa med ibland?  
– Familjen har rest med mycket tills barnen bör-
jar i skolan.
Hur betraktas Du som svensk musiker utom-
lands?  
– Det är inte så mycket fokus på att man är 
svensk, på sin höjd att man kommer från Skan-
dinavien.

I Bern hoppas vi få se Martin Fröst igen och rik-
tar ett stort tack till honom för att han tog sig tid 
för en pratstund.
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SVIV:s  ombud Elisabet Zeller har  
träffat klarinettisten Martin Fröst och  

komponisten Rolf Martinsson  (t v).

PORTRÄTTET 

 Fakta om 
 MARTIN FRÖST

Familj Fru och två barn
      Glädje Att vara i en skapande process

Saknad Vid resor saknar jag familjen jämt
Plikt  Att komma i tid
Vänner Hemmaplan många vänner, runt   
 jorden en musikalisk familj
Lyx Familj och hälsa
Framtiden Spännande tid just nu, att skapa
 nya plattformer inom konstmusiken
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• Varsamma bohagsflyttar nationellt och internationellt dörr-till -dörr.

• Flyttfordon och emballage anpassade för ömtåligt gods.

• Fullservicelösningar med packning, magasinering, flyttstädning, etc.

• Vi uppfyller och tillämpar ”Bohag 2010” samt ”General Conditions”  
 och har heltäckande bohags- och ansvarsförsäkring.

• Kontor och lagerhotell i Örnsköldsvik, Stockholm, Cannes och Paris.

• Lyftkransvägen 16, 14250 Skogås
• Telefon +46 (0)8 645 04 40 
• Telefax +46 (0)8 64574 40

Varsamma Bohagstransporter    www.stadsbudskontoret.eu

• info@stadsbudskontoret.eu 
• www.stadsbudskontoret.eu

Örnsköldsvik    -    Stockholm    -    Cannes    -    Paris

Vi tänker världen
Non Resident – för dig med  
finansiella intressen i Sverige

Oavsett om du är på väg att flytta, redan bor utomlands 
– eller om du är på väg hem igen – så är det viktigt att ta 
reda på vad du ska tänka på och hur du ska agera i olika 
situationer som kan dyka upp. 

Kontakta gärna oss så berättar vi mer. 

Stockholm, +46 8 763 64 67 
nonresidentprivates@seb.se

Göteborg, +46 31 62 19 02 
nonresidentprivateg@seb.se

seb.se/nonresident

27178 Annons Vi tänker världen 83x118.indd   1 2012-05-10   14:49

Emma andErson, 19  
studEnt, utlandssvEnsk, u.s.a.  uIss 2013. 
anderson.em@husky.neu.edu

Being an “utlandssvensk student” and 
having grown up as a "third culture kid" in 
various parts of Africa, this program has 
been wonderful not only in the classroom, 
but outside of it as well. Having learnt 
Swedish by solely speaking to my mother 
as a child while overseas, my knowledge of 
Swedish grammar and writing was limited. 
However, attending this program has helped 

me in improving my writing skills and grammatical understand-
ing. Outside of the classroom you are able to grasp a better 
understanding of the Swedish culture as well as the language 
by simply living in Uppsala and through the exciting activities 
organized by UISS! Through this program I have met some of 
the most incredible people and have made close friends who  
I am sure I will keep in touch with for years to come. 

Hoppas att ni uppskattar kursen lika mycket som jag gjorde!

Utlandssvenska ungdomar 
och andra intresserade!

studera svenska

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

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

Vill ni tillbringa en sommar i Uppsala där ni kan:

Skriv för utförlig information till:
Uppsala  International Summer Session
Box 1972, 751 49 Uppsala, Sweden
tel.+ 46 437 58 66 / +31 6 2243 9491
e-mail: director@uiss.org 
web site: http://www.uiss.org

p
p

p

p

p
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FRÅGOR & SVAR

Svenskar i Världen I Frågor & Svar, Box 5501, 114 85 Stockholm eller Berit Rohdin, Taxpoint .se    
Tfn +46 (0) 735-13 06 75, E-post info@taxpoint.se

ADRESS TILL FRÅGOR & SVAR

TEXT BERIT ROHDIN

VAD ÄR STADIGVARANDE  
VISTELSE I SVERIGE?
Berit Rohdin är skattejurist med internationell beskattning som huvudinrikt-
ning och då särskilt personbeskattning. Hon driver företaget Taxpoint.se och 
har tidigare arbetat i skattedomstol och på Skatteverket där hon hade sär-
skilt ansvar för internationella personbeskattningsfrågor.  
Har du några frågor rörande pensioner, skatter och anställningsvillkor inför, 
under eller efter en utlandsflytt, skicka ett mail till Berit.

STADIGVARANDE VISTELSE 
I SVERIGE

Jag är bosatt utomlands och 
brukar besöka Sverige tre 
månader på sommaren och 
till jul samt ytterligare någon 
gång under året exempelvis  
p g a att något händer i fa-
miljen. Jag vistas inte i Sve-
rige mer än sex månader per 
år. Hur resonerar Skattever-
ket när de bedömer om en 
person vistas stadigvarande 
i Sverige? Tar verket hänsyn 
till anledningen till Sverigevis-
telsen?

Enligt lagförarbeten anses en 
person vistas stadigvarande 
i Sverige om personen under 
en tolvmånadersperiod vistas 
sammanhängande i Sverige 
under sex månader eller mer 
utan annat än endast tillfäl-
liga avbrott i Sverigevistelsen. 
Problemet är att avgöra när ett 
avbrott i en Sverigevistelse är 
tillfälligt. Enligt Skatteverkets 
uppfattning är ett avbrott i en 
Sverigevistelse tillfälligt om av-
brottet är kortare än närmast 
föregående och efterföljande 
Sverigevistelse. 

Om vi tar ditt exempel med 
vistelse i Sverige under tre 
sommarmånader så måste du 
därefter vara borta från Sveri-
ge mer än tre månader för att 
avbrottet inte ska anses som 
tillfälligt. Efter ett sådant av-
brott som bryter Sverigevistel-
sen kan du åter vara i Sverige 
och då påbörja en ny vistelse. 

Om du i stället återkommer 
till Sverige efter två månader 
och stannar i 1,5 månad an-
ses avbrottet i Sverigevistel-
sen vara tillfälligt och läggs 
samman med dina Sverige-
vistelser. Enligt detta synsätt 
har du vistats sammanhäng-
ande i Sverige under 6,5 må-
nader vilket innebär att du vis-
tats stadigvarande i Sverige. 

Vistas man bara i Sverige 
under några sommarmånader 
och kanske till jul blir det i all-
mänhet inga problem. Det är 
när man åker fram och tillba-
ka till Sverige i flera perioder 
som det kan bli problem och 
man måste vara vaksam på 
hur man lägger sina vistelser 
i Sverige. Det är som fram-
går av ovansagda fullt möjligt 

att Skatteverket bedömer att 
vistelsen i Sverige varit stadig-
varande utan att man fysiskt 
vistats i Sverige under sex må-
nader vilket kan medföra obe-
hagliga överraskningar.

Vid bedömning av om stadig-
varande vistelse föreligger tas 
ingen hänsyn till anledningen 
till Sverigevistelsen.

Jag bor i Spanien och besö-
ker Sverige ett par tillfällen 
per år. Jag har hört att man 
av Skatteverket kan anses ha 
vistats i stadigvarande i Sve-
rige även om man under en 
årsperiod inte vistats fysiskt i 
Sverige under så lång tid som 
sex månader. Var kan jag läsa 
om Skatteverkets sätt att be-
räkna vistelsetiden?

Information finner du på Skat-
teverkets hemsida www.skatte-
verket.se, välj 1) Rättsinformation 
2) Handledningar & handböcker 
3) Handledning för beskattning 
av inkomst 4) 2013 års taxering. 
Du hittar information om beräk-
ning av vistelsetiden i Sverige på 
sidan 368f (avsnitt 9.2.2.) under 
rubriken Stadigvarande vistelse, 
avbrott i Sverigevistelsen.
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-an international boarding school

also offering summer courses
Tel +46 (0)390 332 08 · www.grennaskolan.se 

                            
   

Vi på kansliet vill önska er 
En God Jul och ett Gott Nytt År!

Praktikanterna Rebecka och Nicholas, 
Ulrika, Karin, Kjell, och Louise

För mer information om julens öppettider se  
www.sviv.se
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SKATTER

TEXT CECILIA GUNNE

SINK-SKATTEN SÄNKS FRÅN 
25 TILL 20 PROCENT 2014

CECILIA GUNNE I SKATTER
Cecilia är skattejurist på Lindskog Malmström Advokatbyrå och sakkunnig i expertpanelen på www.sviv.se I E-post  cecilia.gunne@lmlaw.se I Webb www.LMLAW.se

En glad nyhet för dem som får lön och pension från Sverige och som 
beskattas här, är att SINK:en sänks från 25 procent till 20 procent 
från och med 2014. Det föreslår regeringen i höstbudgeten.

Den som är bosatt utanför Sverige och får 
löneinkomster eller pension från Sverige 
ska normalt betala Särskild INKomstskatt 

för utomlands bosatta (SINK) på dessa inkom-
ster.

Det gäller i de fall Sverige får beskatta inkom-
sten enligt skatteavtalet med landet där du bor. 
I vissa fall när det gäller pension säger skatte-
avtalet med Sverige att bara det andra landet får 
beskatta viss typ av pension. Det finns ju tjänste-
pension från privat och offentlig tjänst, det finns 
allmän pension och det finns privata pensions-
försäkringar tagna av individen. 

Västentlig anknytning till Sverige 
En annan faktor som påverkar beskattningen är 
om individen har så kallad väsentlig anknytning 
till Sverige. 

Som exempel kan tas tjänstepension från offent-
lig tjänst i Sverige som betalas till den som är 
bosatt i Frankrike. Sådan pension får bara  
Sverige beskatta (om du inte är fransk medbor-
gare). Om mottagaren saknar väsentlig anknyt-
ning till Sverige blir det SINK med idag 25 pro-
cents skatt och från nästa år 20 procent SINK. 
Om mottagaren har väsentlig anknytning till  
Sverige blir det i stället vanlig tjänstebeskattning 
i Sverige med mellan 32 och 57 procents skatt 
beroende på hur hög inkomsten är. 

Vissa svenska pensioner får inte Sverige be-
skatta enligt skatteavtalen. Då spelar det mindre 
roll om mottagande pensionär har väsentlig an-
knytning till Sverige eller inte.

Det finns till och med fall där avtalet ger den 

andra staten rätt att beskatta en pension men 
reglerna i det landet gör att det inte blir skatt 
där. Då kan inkomsten bli helt skattefri. 

Viktigt att kontrollera  
Den som överväger att flytta ut eller bor utom-
lands och överväger att flytta till ett annat land 
bör därför noga undersöka hur det blir med be-
skattningen av löpande inkomster från Sverige 
som redan har börjat betalas ut. 

Det besvärliga är också att om vissa regler gäl-
ler vid en viss tidpunkt och man gör planeringen 
efter detta, så kan senare ändringar i regelver-
ket göra att man får tänka om. 

I vissa fall när det görs en försämring gör man 
undantag för redan påbörjade utbetalningar. Det 
gäller exempelvis den som var bosatt i Schweiz 
och hade påbörjat utbetalning av pension före 
den 28 februari 2011, som kan fortsätta att få 
privat tjänstepension skattefritt från Sverige, 
medan den som flyttat till Schweiz eller påbörjat 
utbetalningen senare, får betala SINK eller van-
lig tjänsteskatt i Sverige på sådan pension från 
2012.  SINK blir det alltså om mottagaren sak-
nar väsentlig anknytning och vanlig progressiv 
tjänstebeskattning om mottagaren har behållit 
väsentlig anknytning hit. 

t
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Visste du att våffeldagen är en religiös hög-
tidsdag? Kan du förklara varför vi fi-
rar midsommar eller valborgsmässo-
afton? Och har du någon gång fun-
derat på varför skottdagen ligger i 
slutet av februari och inte i slutet 
av året? 

Boken 365 – Hela årets 
traditioner, folktro och 
temadagar ger svar till 

alla nyfikna om när och varför svensk-
arna firar speciella dagar och högtider. Kronolo-
giskt följer den hela året och som en uppslags-
bok berättar om alla traditioner baserat på spän-
nande fakta och kuriosa från svensk historia. 
Som medlem köper du boken till specialpriset  
99 kronor (ord pris 174 kr).  
Gå in på www.bokus.com och registrera koden 
”tradition” på beställningar på deras hemsida un-
der kampanjperioden t o m 1 juni 2014. 

365 – allt du inte visste 
om svenska kalenderåret

JULTIPS

Författaren Johan Tell har gjort ännu en 
fantastiskt vacker foto- och reportagebok 
– denna gång från den vresiga, vilda med 

oerhört vackra ön Korsika. Här får du förutom 
resetips och recept även stifta bekantskap 
med vintillverkare, jägare, svenska profiler och 
vanliga korsikaner som Johan Tell mött under 
sin resa runt ön. Camille Moirenc är fotografen 
bakom de fantastiska bilderna.

Boken Korsika kan du som medlem köpa till 
specialpriset 185 kronor. Samma pris gäller 
även för Johan Tells övriga reseböcker från Pro-
vence och Marseille. För beställning kontakta 
Frankofon bokförlag genom att klicka här!

BILLIGA

S 
V 
E
N
S
K
A 
MAGASIN

Längtar du efter att läsa svenska  
magasin? Ztory är en digital magasintjänst 
för hela familjen som ger dig obegränsad 
tillgång till över 250 populära magasins-
titlar inom områden som teknik, matlag-
ning, serier eller hem & hus. Som medlem i 
Svenskar i Världen erbjuds du nu 60 dagar 
gratis prenumeration (ord pris är 99:-/mån). 
Registrera dig och ta del av erbjudandet 
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