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Tipsen till dig som flyttar utomlands
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Iain Masterton/Alamy 9. Toppen på Rockefeller Center, New York (4.290 bilder) 

Allt fler svenskar bor utomlands, men många glömmer att när man lämnar Sverige försvinner också det 
svenska skyddsnätet. Och den som behåller sitt hus riskerar dubbelbeskattning.

Bara i USA bor det 150.000 svenskar. I EU bor i dag 660.000 svenskar, och utanför unionen är Thailand ett 
populärt land att bosätta sig i. 2011 bodde 10.000 svenskar där, nu finns det 20.000 ”thailandssvenskar”. 

Siffrorna kommer från föreningen Svenskar i Världen senaste undersökning som DN tidigare har berättat om. [1]
Föreningen hjälper bland annat svenska utvandrare med vad man ska tänka på vid flytten.

– Du förlorar vissa rättigheter från Försäkringskassan, det glömmer en del, säger generalsekreteraren Karin 
Ehnbom-Palmquist.

Vad mer ska man tänka på innan man flyttar?

– Det många inte tänker på är att när man blir utskriven från Sverige följer inte garantipensionen med och man 
måste skaffa en privat sjukvårdsförsäkring (Red anm. Garantipensionen får du behålla den om du flyttar till ett land 
inom EU/EES, Schweiz och i vissa fall Kanada), säger Karin Ehnbom-Palmquist.

Dessutom bör man inte stå som ägare till av ett hus i Sverige eller ha ett svenskt företag eftersom man måste då är 
skyldig att betala svensk skatt, påpekar Karin Ehnbom-Palmquist.

Svenskar i Världen hjälper den som vill flytta utomlands med juridisk expertis och kontakter i det nya landet.

– Det går att få hjälp av generalkonsuln på plats, säger Karin Ehnbom-Palmquist.

Vad ser ni för trender?

– Att många flyttar bor i ett land 3-7 år och sedan kanske ett annat land, sedan flyttar man hem. Det är inte som för 
50-100 år sedan då man lämnade Sverige för gott, säger Karin Ehnbom-Palmquist.
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Har du några tips till de som funderar på att lämna Sverige?

– Att man håller kontakten med Sverige, vänner och familjen här, då är det lättare att komma hem igen, säger Karin 
Ehnbom-Palmquist.

Den senaste rapport visar att 150.000 svenskar bor i USA.

– Det var överraskande eftersom i mätningen från 2011 var det bara 100.000. Delvis beror det på att vi fått bättre 
statistik nu, säger Karin Ehnbom-Palmquist.

Quiz: Klarar du frågorna för att bli medborgare i USA? [2]
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1. http://www.dn.se/nyheter/sverige/660000-svenskar-bor-i-ett-annat-land/
2. http://www.dn.se/ekonomi/fragesport/klarar-du-fragorna-for-att-bli-medborgare-i-usa/
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