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- När jag slutar vill jag gärna göra något som 
ingen annan har gjort tidigare, 

säger fotbollstränare Pia Sundhage, 
Årets Svensk i Världen 2017.
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Kära läsare,

Stort tack till alla som var med och bidrog till att sommarprogrammet 2017 blev så lyckat! 
Vi höll det sjätte Utlandssvenskarnas Parlament och arbetade fram resolutioner inom en rad 
områden, som vi nu kommer att driva för utlandssvenskarnas bästa. Du kan läsa mer om 
resolutionerna på sidaorna 10-11 i tidningen.  Samtliga riksdagspartier fanns på plats och 

kommenterade förslagen.  Vi hoppas på fortsatt stöd för 
våra skilda frågor. 

En stor besvikelse var förstås att årets budgetpropositionen 
föreslår en höjnig av SINK-skatten igen (från 20% till 
25%). Svenskar i Världen motsatte sig detta förslag i sitt 
remissvar till Finansdepartementet i våras och kommer 
fortsätta att verka för att skatten för utlandsboende svenskar 
sänks igen, vilket föreslås för pensionärer i Sverige. 
Majoriteten av de som betalar SINK är pensionärer i 
utlandet.

Förra veckan var jag i New York och träffade Sveriges 
generalkonsul Leif Pagrotsky och hans medarbetare som 
gör ett jättejobb för att sätta Sverige på kartan i metropolen 
New York. Jag träffade också SACC-NY:s nya VD Anna 
Throne-Holst och talade om fortsatt samarbete. Det är 
den största svenska handelskammaren med ett omfattande 
program. 

Samma vecka öppnade FN:s generalförsamling. Många länders utrikesministrar var där, 
bland annat Margot Wallström. Tillsammans med övriga nordiska kollegor invigde Margot 
Wallström Nordic Innovation House. Det är en gemensam arbetsplats för nyanlända entre-
prenörer, där de kan ”mjuklanda”, testa marknaden och även nätverka. Kontoret ligger mitt i 
tågstationen Grand Centrals byggnad.

För andra gången deltog Svenskar i Världen i Köpa Hus Utomlands mässan i Älvsjö utanför 
Stockholm. Under två dagar talade vi med svenskar som planerar att köpa bostad utomlands. 
Jag fick tillfälle ett hålla två seminarier och berätta om vad man bör tänka på innan man tar 
detta steg. Vår nya bok om utlflytt var populär och hade en strykande åtgång!

Under oktober blir det besök hos svenskkolonin i Alicante och Torrevieja, bland annat hos 
den stora svenskklubben Mas Amigos. Mer information om vilka dagar och var jag ska tala 
kommer på hemsidan. Välkomna ni som befinner er på Costa Blanca!

Till slut vill jag önska er god läsning. Missa inte den personliga och exklusiva intervjun med 
Årets Svensk i Världen som vår redaktör Ellika Nyqvist Livchitz fick! Och varför inte testa 
dina Sverigekunskaper i vår quizz.

Många varma hösthälsningar,

Karin Ehnbom-Palmquist

generalsekreterare 
för svenskar i världen

 
Karin Ehnbom–Palmquist

karin@sviv.se
www.sviv.se

BREV FRÅN GENERALSEKRETERAREN
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Jag vill gärna överraska och göra 
något som ingen annan har gjort

Med ett påfallande lugnt 
förhållningssätt och en 
fantastiskt positiv livssyn 
har Pia Sundhage gjort 
mer för damfotbollen i 
världen än någon annan. 
Från början fick hon träna 
med killar. Senare slog hon 
igenom som fotbollsspelare 
och blev ett av världens 
första utlandsproffs på 
damsidan. Alla spelare är 
inte bra tränare, men Pia 
Sundhage nådde längst 
av alla även som fotbolls-
tränare. I framtiden vill hon 

knyta ihop säcken där hon 
började eller pröva en helt 
ny terräng.

2017 utsågs Pia Sundhage till Årets 
Svensk i Världen. Priset överlämnades 
vid den traditionella cermonin på Grand 
Hôtel i Stockholm under föreningens 
årsmöteslunch. Pia höll ett fint tacktal 
och sjöng en sång a capella på scenen 
från sitt hjärta. Föregående dag var Pia 
inspirationstalare på Utlandssvenskarnas 
Parlament där hon berättade om sin syn 
på ledarskap och hur man får med sig 
alla på tåget. Även under sin föreläsning 
i Industrisalen sjöng Pia två sånger, bland 
annat Times They Are A-Changin'.

Att tiderna förändras kan Pia Sundhage 
verklkigen skriva under på. Inom damfot-
bollen har hon varit med sedan det inte 
ansågs lämpligt att tjejer spelade fotboll 
till att stå som tränare på legendariska 
Maracanastadion i Rio de Janeiro när 
Sverige tog silver i OS 2016. I med- och 
motvind, framför allt det senare, har hon 
idogt kämpat som damfotbollens främsta 
ambassadör i världen.

Vi träffas i Strömsalongerna på Grand 
Hôtel under den timme som Svenskar 
i Världens årsmöte pågår i Vapensalen 
intill. Det är vid samma bord och fåtöljer 
som Staffan de Mistura satt förra året och 
där jag intervjuade Max Martin 2015. Pia 
är påfallande närvarande och fokuserad 
på mina frågor och gör allt för att förklara 

text ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ
foto LIISA EELSOO

se prisutdelningen inklusive pias tacktal och sång på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_zTnAgkykNc&t=3s

http://www.sviv.se
https://www.youtube.com/watch?v=_zTnAgkykNc&t=3s
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vad hon tycker, tänker och står för. Solidaritet och samarbete 
är ord som har präglat hela hennes liv och som hon gärna 
återkommer till under intervjun. Att Pia Sundhage föredrar 
verkstad står snabbt klart.
 
Pia Sundhage ger ett ovanligt tryggt och ödmjukt intryck. Jag 
får en känsla av att hon behandlar alla lika, oberoende av om 
det är USA:s president eller en okänd chefredaktör på Svenskar 
i Världen som hon pratar med. I fin, blå jacka dagen till ära, 
bjuder hon på sig själv och sina tankar om karriären och livet.

Pia lever för, drömmer om och brinner för fotboll. Under hela 
sin yrkeskarriär har hon gett bevis på att hon besitter en unik 
talang att engagera och entusiasmera spelare till storartade 
prestationer. 

Damfotbollen har förändrats sedan du började spela. Hur var 
det när du började och hur har din idrott utvecklats? 

Ett halvt sekel har gått sedan jag som sexåring började spela 
knattematcher med killar i Marbäck utanför Borås. De kallade 
mig för Pelle, men det var helt ok – jag fick ju spela fotboll! 

Som ny, fotbollsspelande tjej från landet i Ulricehamn fanns 
litet mobbningstendenser, men det upphörde snabbt när jag 
dribblade bort killarna. Jag fick börja spela i A-laget för 
Ulricehamns damer och fyra år senare spelade jag min första 
landslagsmatch. 

Pia Sundhage
bostad: stocksund 
yrke: fotbollstränare

hemort: ulricehamn

ålder: 57
familj: fem syskon

länder som utlandssvensk: italien, kina, usa, norge

 
meriter som tränare (ett urval): os – guld med usa 
2008, guld med usa 2012, silver med sverige 2016
vm – silver med usa 2011
em – brons med sverige 2013
Wusa – vinnare av seriespelet med boston breakers 2003
årets idrottskvinna 2008
årets damtränare 2012 vid fifa-galan

 
meriter som spelare (ett urval): svensk cupmästare: 
1981, 1984, 1994, 1995
svensk mästare 1979, 1981, 1984, 1989
vm-brons 1991
em-guld 1984em-silver 1987, 1995
em-brons 1989

http://www.sviv.se
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I början var matcherna för damer bara 2 
x 30 minuter och vi hade en mindre boll, 
eftersom vi inte ansågs lika starka som 
männen. 

Under åren har vi hela tiden kopierat 
männens spel. Det var extra tydligt när 
jag spelade i Italien. Det som har varit den 
största skillnaden mellan herrar och damer 
ligger på den taktiska sidan. Till damernas 
fördel hör att vi är mycket mer inklud-
erande och kör fair play. På herrmatcher 
kan man höra publiken ropa hata, hata, 
hata. På våra matcher syns inga huli-
ganer – publiken ropar istället heja, heja, 
heja. Det förekommer inget läktarvåld på 
dammatcher. Damer fuskar inte alls lika 
mycket som herrar och vi kastar oss inte 
över andra spelare. 

Jag tror att vi ska satsa 
på jämställdhet mer än 
jämlikhet.

Med tiden har jag insett att vi kanske 
inte kan eller ska bli precis likadana som 
herrlagen. Jag tror att vi ska satsa på 
jämställdhet mer än jämlikhet. Det finns 
fördelar inom damfotbollen som är värda 
att vårda och utveckla.

Om du inte hade ägnat ditt liv åt fotboll, 
var hade du velat hamna då? Vad ville du 
bli när du blev stor?

Jag har aldrig haft andra drömmar, men 
jag blev lärare på GIH och arbetade som 
idrottslärare några år innan jag på heltid 
satsade på fotbollen. 

Spelar du själv fotboll i någon klubb 
fortfarande? 

Nej, nej, verkligen inte, bara med mina 
sjuåriga syskonbarn – jag är både moster 
och faster. 

Sedan två år tillbaka rider jag med min 
lillasyster Marita som ridlärare på ridsko-
lan i Rimbo. Från början var jag livrädd 
för hästar, men idag är det riktigt kul i den 
nya miljön som stallet är. Jag uppskattar 
samspelet med hästen och det är intressant 
att uppleva hur det är att själv få och ta 
emot instruktioner, dessutom från min 
lillasyster. 

Under ridningen tränar jag på att stå i stig-
byglarna, framdelsvändning, komma ihåg 
ridbanans vägar som snett igenom och 
halvt igenom. Det är mycket att hålla reda 
på för en gammal fotbollslirare som jag!

För att hålla formen joggar jag, men jag 
tycker att det är fruktansvärt tråkigt. Jag 
får nästa lura mig själv för att det ska bli 
av. Jag springer kort och koncist. Som 
fotbollstränare är det dock helt nödvändigt 
att hålla sig i bra kondition.

Damfotbollen har nått långt. Vad är det 
viktigaste nästa steget, vad behöver 
Sverige bli bättre på för att vinna fler 
mästerskapsmedaljer?

Att vi blir mer tekniskt skickliga och 
bättre på taktik.

Hur gubbmossigt är Svenska 
Fotbollförbundet egentligen, du har haft 
att göra med dem i decennier?

Haha, det är fortfarande min arbetsgi-
vare… Idag är åtminstone tre personer 
i styrelsen kvinnor (av 9, reds anm). 
Dessutom har det kommit fler kvinnliga 
damtränare, vilket är positivt, men de 
behöver bli många fler.

Amerikaner är inte rädda 
för att misslyckas och ger 
järnet. Det gör att de vill 
och kan spränga gränser. 

Du har tränat USA:s damlag och Sveriges 
damlag under flera år, vad är skillnaden? 

Den största skillnaden är att amerikaner 
lyfter varandra till överdrift. De satsar allt 
och gör sitt bästa. De är inte rädda för att 
misslyckas och ger järnet. Det gör att de 
vill och kan spränga gränser. 

http://www.sviv.se
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En av de trevligaste personerna som 
Ellika Nyqvist Livchitz, chefredaktör på 
Svenskar i Världen, har fått intervjua i sitt 
liv, är Pia Sundhage. Här på Grand Hôtel 
i Stockholm strax före prisutdelningen till 
Årets Svensk i Världen 2017.
 
Foto: Elsa Öhlén.

Hur var det att arbeta i Kina?

Det var spännande, men jag kan inte kinesiska. I Kina var det en 
spelare som talade litet engelska och några ledare. Jag fick göra 
mig förstådd på andra sätt än via språket. Spelarna kom främst 
från byar på landsbygden. De som var duktiga i skolan fick satsa 
på utbildning. De som spelade fotboll var oftast de som inte 
hade det lätt i skolan.

Vilka har varit de främsta fördelarna med att bo utomlands?

Borta bra, men hemma bäst, tycker jag. Den största fördelen när 
jag har bott utomlands har varit tryggheten hemma med mina 
fem syskon och föräldrar. När jag flyttade till ett främmande 
land kände jag att går det åt skogen eller misslyckas jag, är 
jag alltid välkommen hem, hur det än går där borta. Dessutom 
är fotbollen i sig en stor trygghet. Jag gillar ordet lagom. Du 
behöver inte vara extrem utan det här duger. 

Nyfikenhet har varit en stor tillgång för mig när jag har bott 
utomlands. Att få diskutera med andra hur olika vi ser på saker 
och ting. Jag är uppfostrad att vara kritiskt tänkande. Min 
respekt för andra kulturer hade jag stor glädje av bland annat när 
jag bodde i Italien 1985.

Vilka svårigheter har du stött på som utlandssvensk?

I början litet praktiska saker som hur man skaffar kreditkort, 
hyr lägenhet och tankar bilen kanske. Det svåraste var nog att 
hålla kontakt med nära och kära här i Sverige. Jag hamnade litet 
utanför och hängde inte med när kompisar hade fyllt 30, 40 år 
och så vidare. En chock i USA var det extremt stora utbudet 
med långa hyllrader med enbart tandkräm, flingor eller något 
annat. Att köra bil inne i New York tänker jag aldrig göra om!

Vad skattar du som din största framgång yrkesmässigt?
Tiden på toppen, att jag har lyckats hålla mig kvar så länge 
däruppe sedan min första landskamp. Uthålligheten, helt enkelt. 

Utvecklingen inom 
damfotbollen kommer att 
gå mycket snabbare under 
de kommande 20 åren 

Om några månader avslutar du ditt 
uppdrag som tränare för svenska 
damlandslaget. Mycket har föränd-
rats sedan du började spela fotboll. 
Hur tror du att damfotbollen ser ut 
om 20 år? 

Utvecklingen kommer att gå mycket snabbare under de 
kommande 20 åren jämfört med vad den har gjort om vi tittar 
tillbaka några decennier. Idag har vi proffsspelare med bra fysik. 
Bättre teknik och taktisk disposition kommer att förändras mest 
framöver.

Kan tjejer i Afrika, där det inte finns 
damfotboll idag, få ökat självförtro-
ende genom fotbollen,  kan det förändra 
samhällsstrukturer.

Du har nått högst som spelare, sen som tränare. Vad blir nästa 
mission?

Jag vill gärna göra något som ingen annan har gjort! Jag vill 
bryta ny mark och ta kål på fördomar. Just nu ser jag tre möjliga 
alternativ:

1. Arbeta i ett land där de inte har någon damfotboll idag. Jag 
tänker främst på länder i Afrika där tjejer via fotbollen kan få 
ökat självförtroende vilket i sin tur kan förändra samhällsstruk-
turer. Det är många tjejer där som behöver just starkare 
självförtroende.

2. Sluta cirkeln och träna U16 Damer igen.

3.Träna ett herrlag, men det är inte säkert att jag får chansen.
Eller så pensionerar jag mig och ägnar mig åt ridning! Men ska 
jag arbeta får det allt bli med fotboll. Jag kan inte tänka mig att 
arbeta med ledarskap i sig, jag vill att bollen ska vara verktyget 
för att nå olika mål.

Du är en stor förebild, vilka förebilder har du själv?

Margareta Svedberg, min idrottslärare under tre år i Ulricehamn. 
Hon såg alla och kunde coacha en hel grupp där vi alla kände 

http://www.sviv.se
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det som att hon pratade direkt till var och en av oss. Hon hade 
mycket goda värderingar. Hon lever fortfarande och jag hälsar 
gärna på henne när jag har möjlighet.

Mina fem syskon är också förebilder för mig. Vi har en inneboende 
solidaritet och laganda. Vi har alla sex lärt oss att bara göra och 
agera enligt devisen: Äh, hur svårt kan det vara?

Bob Dylan, är inte han en förebild också? Vet han om att du ofta 
sjunger hans sånger offentligt?

Haha, jag har aldrig haft kontakt med honom. Nja, min bror lärde 
mig att spela gitarr och jag började med låtar av Bob Dylan men 
sen gick jag över till Simon and Garfunkel. Vad gäller musik skulle 
jag nog säga att Paul Simon är min största förebild.

Vad gör dig lycklig?

Framför allt två saker, säger Pia Sundhage efter ens stunds 
funderande. Dels när jag får dela ett skratt, ett riktigt som bubblar 
upp med vänner. 

Får du skratta varje dag då?

Ja, faktiskt, jag vet vem jag ska ringa!

Det andra som gör mig lycklig är när jag har tränat någon i något 
specifikt eller försökt lära ut något speciellt och det jag har försökt 
förmedla har sjunkit in, personen har förstått hur och vad jag 
menar, polletten har trillat ner. Mitt budskap eller mina instruk-
tioner har nått fram.

Jag gör musik med min bror. Han skriver 
texterna som jag sedan tonsätter.  

Musik är en stor glädjekälla också. Att ta fram gitarren är perfekt 
när jag vill bli glad. Jag gör musik med min bror där han skriver 
texterna som jag sedan tonsätter.  

Du är Årets Svensk i Världen 2017, vad tänker du om det priset? 

Jag ser det som ett lagpris, till alla damfotbollsspelare i Sverige 

men även i världen. Ensam kan jag vara usel, men tillsammans med 
andra kan jag vara bäst. Laget går alltid före jaget. Sedan är det en 
diger lista som jag får ta plats i. Tänk att jag får samma pris som 
Hans Rosling och Astrid Lindgren och många andra har fått! Vi har 
en ledaravslutning snart och då får jag chansen att dela med mig av 
priset.

var inte medrasist - säg ifrån.    
https://www.youtube.com/
watch?v=RFT37HBIUho

Pia Sundhage medverkar i Teskedsordens kampanj Medrasist. De 
som är medvetna om den rasism som sker i vardagen, men som inte 
säger ifrån eller försvarar andra och ångrar sig efteråt är medrasister. 
Svenska Fotbollförbundet är starkt emot rasism och i deras mångfald-
sarbete ”Alla är olika – Olika är bra” driver de ett viktigt arbete mot 
rasism. Pia Sundhage har även ett personligt engagemang i frågan.

Juryns motivering till Årets Svensk i 
Världen 2017

”pia sundhage har genom sin storartade karriär som fotbollsspelare 
och fotbollstränare blivit en av sveriges mest älskade idrottskvinnor. 
med en trygg och jordnära framtoning har hon gett svensk damfotboll 
ett ansikte, rullat in den i svenskarnas hjärtan och förstärkt bilden av 
sverige som fotbollsnation. i sverige och i världen är pia en viktig före-
bild för många tjejer och ungdomar med fotbollsdrömmar. hon har 
inspirerat andra kvinnor att prestera på högsta nivå i vitt skilda miljöer.

smittande entusiasm och gedigen bollkänsla har tagit pia sundhage 
från livet som spelare i jitex ut i världen. hon behärskar det gröna 
fältets schack och snack. när hon var tränare för usa:s damlag 
vann de os-guld 2008 och 2012 samt vm-silver 2011. hon utsågs 
därefter av fifa till årets damtränare. sedan 2012 leder hon sveriges 
damlag som tog os-silver 2016 och em-silver 2013. under sommaren 
gör pia sin sista turnering som svensk förbundskapten under em.

med stark integritet och en fin moralisk kompass har pia sundhage 
medverkat till ett mer jämställt samhälle. hennes långa internatio-
nella karriär som framgångsrik ledare för några av världens bästa 
landslag har gjort henne till ett starkt och framgångsrikt svenskt 
varumärke. hon har inte bara satt svensk damfotboll utan även svenska 
kvinnor på kartan. numer är hon också en uppskattad föreläsare och 
inspirationstalare. pia företräder sverige på ett utomordentligt sätt i 
internationella sammanhang och är en mycket värdig vinnare av årets 
svensk i världen 2017.”

Fotocred: Svensk Damfotboll

http://www.sviv.se
https://www.youtube.com/watch?v=RFT37HBIUho
https://www.youtube.com/watch?v=RFT37HBIUho
https://www.youtube.com/watch?v=RFT37HBIUho


  sviv.se    —  2 0 1 7  { N R 3 }  9

Årsmötet 2017
Vid årsmötet i augusti i år valdes tre nya ledamöter in i Svenskar i Världens styrelse. De nya ledamöterna är Erika 
Lundquist, vd på SEB-banken i Luxemburg, Fredrik Rågmark, vd på Medicover och Henrietta Flodell, ungdomsledamot, 
studerande och ordförande i SACO Studentråd. Anna Belfrage, David Höjenberg och Kristin Öster avtackades för allt arbete 
de har lagt ner i föreningen. Protokollet från Årsmötet kommer att läggas ut på www.sviv.se

ERIKA LUNDQUIST FREDRIK RÅGMARK HENRIETTA FLODELL

Årsmötet följdes av den traditionella årsmöteslunchen i Spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm.

delar av stockholms akademiska damkör underhöll alla gäster med fina sommarsånger.

hans stråberg, ordförande i atlas copco, generalsekreterare karin ehnbom-palmquist och föreningens förre ordförande michael treschoW.

http://www.sviv.se
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text  ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ
foto LIISA EELSOO

Utlandssvenskarnas parlament 2017 
Nya resolutioner för utlandssvenskarnas bästa.

Under Svenskar i Världens evene-
mangsvecka i slutet av augusti ägde 
Utlandssvenskarnas Parlament rum. Under 
det senaste decenniet har parlamentet varit 
en demokratisk plattform och ett sätt för 
utlandssvenskar att uttrycka sina åsikter och 
få sina röster hörda. Viktiga intressen och 
frågor lyftes fram. Alla deltagare delades 
upp i fyra arbetsgrupper som diskuterade 

1. Skatter och välfärd.
2. Mobilitet.
3. Familj och utbildning.
4. Medborgarrättigheter.

Riksdagsledamöter och representanter 
från alla partier fick efter presentationen 
av arbetsgruppernas förslag tycka till om 
förslagen. 

Några av de frågor som Svenskar i Världen 
kommer driva under de kommande två åren 
baserat på årets resolutioner är följande:

Särskild ansvarig i regeringen 
för utlandssvenskar

En särskild minister eller person i regerin-
gen, förslagsvis en statssekreterare på 
Utrikesdepartementet, ska ansvara för alla 
frågor som rör utlandssvenskar. Irland har 
sedan många år en egen diasporaminister. 
Både Irland och Indien har väl utarbetade 
program och strategier för hur de ska kunna 
tillvarata medborgarnas rättigheter och 
erfarenheter när de flyttar utomlands, bor 
utomlands och flyttar hem.

Ändrad värdering av studier i 
utlandet

Utlandssvenskarnas Parlament ansåg att 
examen från utlandet och International 
Baccalurate (IB) undervärderas i det 
svenska skolsystemet och vill därför att 
värderingen av dessa kompetenser och 
betyg ska ses över.

Svenskt medborgarskap efter 
22 års ålder

Svenskar som är bosatta utomlands och 
som har erhållit svenskt medborgarskap vid 
födseln förlorar det när de fyller 22 år om 
de inte ansöker om att få behålla det. Detta 
vill Svenskar i Världen ändra på. Vi menar 
att ingen ansökan ska krävas för att få 
behålla sitt svenska medborgarskap.

Lägre SINK-skatt

Regeringen har återigen beslutat om en 
höjning av SINK (Särskild inkomstskatt 
för utomlands bosatta). 61 procent av dem 
som betalar SINK är pensionärer med en 
genomsnittlig månadsinkomst på cirka 
10 000 kronor per månad och många av 
dem har flyttat utomlands av hälsoskäl. 
SINK sänktes från 25 till 20 procent i 
januari 2014. Den 20 september 2017 
fattade riksdagen inom ramen för vårbud-
geten beslut om att höja skatten från 20 till 
25 procent. Svenskar i Världens 
medlemmar antog en resolution som i första 

politikerpanelen på utlandssvenskarnas parlament 2017 bestod av riksdagsledamöter från samtliga partier. från höger: kerstin lundgren (c), karin 
rågsjö (v), christian liljenström (mp), said abdu (l), caroline szyber (kd), pavel gamov (sd), laWen redar (s) och christian holm barenfeldt (m).

http://www.sviv.se
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Med blick för 
det ljuva livet

Här är två bra tips för nya pigga ögon – från  
Sveriges största privata ögonklinik: 

Börja med att korrigera ditt synfel snabbt, säkert  
och smärtfritt med en RLE-behandling (refraktivt 

byte av ögonlinsen). I de allra flesta fall leder 
operationen till att du slipper glasögon  

eller linser. 

Se sedan till att det verkligen syns hur bra du  
mår – nu när det är dags att leva det ljuva livet.  

Med ögonlocksplastik kan våra skickliga 
ögonkirurger lyfta fram din ursprungliga vackra 

ögonform – så att du känner dig många år yngre. 

Stockholms Ögonklinik finns vid Sophiahemmet  
på Valhallavägen 91. Kontakta oss så bokar vi  

en tid för förundersökning.

 
 

Tel 08-508 949 11  www.stockholmsögonklinik.se

hand motsätter sig denna höjning, men som dessutom föreslår att 
om skatten höjs bör även grundavdraget höjas.

Förnyelse av pass utomlands

Att förnya sitt pass på en ambassad är inte bara tidskrävande 
utan kostar dessutom mer än det gör i Sverige. För många 
utlandssvenskar krävs långa resor när de inte bor i närheten av en 
ambassad eller en mobil passtation. Svenskar i Världen vill därför 
att denna kostnadskalkyl ska omprövas samt att öppettider på 
ambassader ska utökas. Vi vill att det ska bli flera mobila passta-
tioner och att det ska finnas möjlighet att elektroniskt förnya 
passet. I såväl Finland som Nya Zeeland kan medborgarna förnya 
sitt pass på nätet.

Mer allmängiltiga behörighetskrav för 
utlandsskolors statsbidrag

Många av de behörighetskriterier som krävs för att ingå i 
elevunderlaget för statsbidrag är förlegade och är inte anpassade 
för den globala värld vi lever i. Exempelvis är de barn, vars familj 
har ett eget företag, inte behöriga till statsbidrag då föräldrarnas 
verksamhet inte anses vara i svenskt allmänintresse. Vi anser 
att regelverket bör ändras så att behörighetskraven för att ingå i 
elevunderlaget för statsbidrag blir mer allmängiltiga. Detta för att 

främja möjligheten för svensk undervisning utomlands.

Vilande SGI

Det finns särskilda skyddsregler för att en person ska omfattas av 
svensk socialförsäkring vid längre utlandsvistelse. Dessa regler 
gäller dock endast vissa personkategorier som sänds ut för arbete 
i annat land, såsom statsanställda, biståndsarbetare och deras 
familjemedlemmar. Vi anser att dessa regler (efterskyddstid, 
vilande SGI Sjukpenninggrundande inkomst samt 240-dagars 
villkoret för föräldrapenning) även borde inkludera utsända av 
företag och deras medföljande. Detta för att garantera ett socialt 
trygghetssystem som underlättar internationell rörlighet för alla.

Alla resolutioner kommer att läggas ut på www.sviv.se under 
hösten.

Delar av Utlandssvenskarnas Parlament 2017 inklusive Pia 
Sundhages inspirationstal går att se i vår Youtube kanal: 
https://www.youtube.com/channel/
UCt3ibjUEUBIZ5-m4XMyHI3A

http://www.sviv.se
http://www.stockholmsogonklinik.se
https://www.youtube.com/channel/UCt3ibjUEUBIZ5-m4XMyHI3A
https://www.youtube.com/channel/UCt3ibjUEUBIZ5-m4XMyHI3A
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SVENSK SOCIAL TRYGGHET I EN 
GLOBALISERAD VÄRLD

text MIRJAM HJERTÉN
foto: MELKER DAHLSTRAND/IMAGEBANK SWEDEN.SE

Det blir allt vanligare att svenskar, såväl anställda som medföljande, 
rör sig utanför landets gränser i tjänsten.  Svenskar i Världen fick 
nyligen möjlighet att som remissinstans yttra sig över regeringens 
betänkande angående ”Svensk social trygghet i en globalise-
rad värld (SOU 2017:5)”. I augusti skickade vi ett remissvar till 
Socialdepartementet. Vi konstaterar att betänkandet visar tendenser 
att gå i rätt riktning och i större utsträckning ta hänsyn till behovet 
av ett välfungerande socialt trygghetssystem som underlättar interna-
tionell rörlighet. Det finns dock även saker att förbättra när det gäller 
utlandssvenskarnas sociala trygghet.

Förslaget rör sig i rätt riktning
Svenskar i Världen ställde sig bakom flertalet av utredningens 
förslag att garantera ett socialt trygghetssystem som underlättar 
internationell rörlighet. Vi ställer oss positiva till:

- att egenföretagare som utför arbete utanför Sverige ska anses vara 
fortsatt arbetande i Sverige 

- förslaget att förbättra möjligheten för medföljande familjemedle-
mmar till utsända att få ta del av efterskyddstid, vilande SGI samt 
240-dagars villkoret för föräldrapenning 

- att utredningen ser behov av att tydliggöra landstingets skyldighet 
att erbjuda vård för medborgare inom EU/EES och Schweiz

- förslaget att den tid som en person arbetar utomlands som utsänd 
ska kunna ses som att ha arbete i Sverige i tre år

Ytterligare förbättringar för utlandssvenskarna
Såväl i detta remissvar som i en av de resolutioner som antogs vid 
Utlandssvenskarnas Parlament 2017, anser Svenskar i Världen att 
möjligheterna att få efterskyddstid, vilande SGI samt 240-dagars 
villkoret för föräldrapenning även borde inkludera utsända av 
företag och deras medföljande, inte bara statsanställda och bistånd-
sarbetare. Svenskar i Världen motsätter sig vidare förslaget att 
folkbokföring i Sverige ska grundas på en samlad bedömning av 
samtliga omständigheter och inte längre bedömas på avsikten att 
vistas i Sverige längre än ett år.

Dessutom menar Svenskar i Världen, såväl i detta remissvar som 
i några av de resolutioner som antogs vid Utlandssvenskarnas 
Parlament 2017, att det fortsatt finns problem i kommunikationen 
mellan myndigheter och att regler som gäller utlandssvenskar tilläm-
pas olika. Precis som utredningen menar vi att detta måste förbättras 
och att informationsutbytet mellan myndigheter måste bli bättre.

Dessutom ser vi att utredningen till största delen berör länder inom 
EU/EES och Schweiz, men det är desto mer oklart hur utredningen 
och dess förslag påverkar de länder med vilka Sverige inte har avtal, 
så kallade icke-konventionsländer.

Svenskar i Världens remissvar i sin helhet kan läsas här: 
 
http://www.sviv.se/wp-content/
uploads/2014/08/Remissvar-SOU2017_5.pdf

http://www.sviv.se
http://www.sviv.se/wp-content/uploads/2014/08/Remissvar-SOU2017_5.pdf
http://www.sviv.se/wp-content/uploads/2014/08/Remissvar-SOU2017_5.pdf
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Nyheter om ekonomi och 
företagande i Sverige

text  ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

Du kan fortfarande växla in gamla sedlar

1,5 miljarder kronor är på vift i form av gamla 1-, 2- och 
5-kronorsmynt. Dessa slantar har blivit ogiltiga efter den 31 augusti 
2017, trots stora kampanjer från Riksbanken.

Gamla 100- och 500 kronors sedlar går dock fortfarande att lösa in 
i en av de större bankerna i Sverige på kontor som hanterar kontan-
ter eller hos Riksbanken. De går inte att köpa något för i handeln, 
men du kan sätta in dem på ett konto i den bank du löser in dem på.

Företag och föreningar måste anmäla verklig 
huvudman

Från och med den 1 september måste de flesta företag och 
föreningar i Sverige anmäla verklig huvudman hos Bolagsverket. 
Nystartade företag och föreningar måste anmäla verklig huvud-
man inom fyra veckor. Det gör du enkelt som företagare med 
hjälp av din e-legitimation (mobilt bank-id eller bank-id) på www.
bolagsverket.se. Gör du det senast den 31 januari 2018 är det gratis, 
därefter kommer en kostnad att tas ut. 

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller 
kontrollerar ett företag eller en förening. En verklig huvudman 
kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan 
agerar åt dem.

2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. 
Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga 
huvudmän.

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen 
ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. 
Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att 
bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

På Bolagsverkets hemsida kan du se vilka som måste göra 
denna anmälan och vilka som är undantagna.

Nordea flyttar huvudkontoret till Finland

Efter månader av utredning kom i början av september beskedet 
att Nordea flyttar sitt huvudkontor från Stockholm till Helsingfors. 
Enligt Nordeas egna beräkningar kommer flytten att spara banken 
runt 1 miljard euro totalt. Regeringens förslag om en ny resolutions- 
avgift i våras snabbade på flyttprocessen, enligt bankens vd Casper 
von Koskull. 

Finland välkomnar Nordeas beslut att flytta sitt huvudkontor dit. 
En avgörande orsak är att landet är medlem i den europeiska 
bankunionen. Efter beskedet twittrade Finlands finansminis-
ter Petteri Orpo: ”Välkommen till Finland, Nordea. Finlands 
medlemskap i bankunionen medför ett stabilt affärsklimat”. 
Beslutet irriterar samtidigt Danmarks näringsminister Brian 
Mikkelsen: ”Jag vill inte dölja att jag skulle vilja att Nordea hade 
valt att flytta sitt huvudkontor till Köpenhamn”, säger han.

Budgeten för 2018 på fem minuter

Den 20 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 
till riksdagen. På Finansdepartementets hemsida hittar 
du den i sin helhet med många kommentarer. På nedanstående länk 
kan du se finansminister Magdalena Andersson ge sin samfattning 
om budgeten på fem minuter. Många skatter sänks, bidrag på 
25% till el-cyklar införs, flygskatt införs från den 1 april 2018 och 
SINK-skatten för utlandssvenskar höjs (som Svenskar i Världen 
engagerar sig emot).

http://down0-04763-down0.dna.qbrick.
com/04763-down0/ncode/2017-09-
19/170920%20sv_magdalenaandersson%20
%20HD%20720P_360p_b4080731.mp4

http://www.sviv.se
http://www.bolagsverket.se/om/oss/fler/verklig-huvudman/verklig-huvudman-1.13878
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/09/budgeten-for-2018-pa-fem-minuter/
http://down0-04763-down0.dna.qbrick.com/04763-down0/ncode/2017-09-19/170920%20sv_magdalenaandersson%
http://down0-04763-down0.dna.qbrick.com/04763-down0/ncode/2017-09-19/170920%20sv_magdalenaandersson%
http://down0-04763-down0.dna.qbrick.com/04763-down0/ncode/2017-09-19/170920%20sv_magdalenaandersson%
http://down0-04763-down0.dna.qbrick.com/04763-down0/ncode/2017-09-19/170920%20sv_magdalenaandersson%
http://down0-04763-down0.dna.qbrick.com/04763-down0/ncode/2017-09-19/170920%20sv_magdalenaandersson%20%20HD%20720P_360p_b4080731.mp4
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text: MONICA BRAVO GRANSTRÖM

Det finns många myter om saker som vi 
tror oss veta är sanna. Myterna kan styra 
hur vi agerar. Flerspråkighet finns det 
många myter om. Speciellt föräldrar till fler-
språkiga barn har kontakt med dessa. Det 
kan vara barnets lärare som säger att vi 
inte ska prata vårt modersmål med barnet 
eller att barnet är sen med talet på grund 
flerspråkigheten. Det är oftast okunskap 
som leder till sådana uttalanden. Därför tar 
vi här upp några av de vanligaste myterna 
kring flerspråkigheten, speciellt kring barns 
flerspråkighet.

Myt 1: Flerspråkighet är ett kognitivt undantagstillstånd, något
ovanligt.

I dagens Europa tenderar vi att se det som normalt att bara tala 
ett språk, att tala flera språk ses ofta som något ovanligt. Om man 
ser över hela världen, är det dock fler människor som talar flera 
språk än de som talar bara ett språk. Bara i Sverige finns det ca 
1,5 miljoner personer (av ca 10 miljoner totalt) med svenska som 
andraspråk (som har börjat tala svenska senare i livet) och som då 
även kan minst ett annat språk.

EUROSTAT anger att det inom EU 2012 bodde 47,3 miljoner 
personer utanför det land som de föddes i (total befolkning EU
ca 500 miljoner)1. I genomsnitt är ca 10 % av befolkningen i 
alla EU-länder inte födda i det land som de bor i. Detta tal stiger 
stadigt i och med att det är lättare att byta land nuförtiden än 
tidigare. Internationellt sett uppskattade FN 2005 att det fanns 
191 miljoner migranter (personer som bor i ett land där de inte 
föddes)2. Dessa siffror är dock inte exakta, utan mer en uppskat-
tning, eftersom många personer inte finns i statistiken.

Man tenderar även ofta att se flerspråkiga som ”mer intelligenta”. 
Det finns idag inga empiriska bevis för att flerspråkiga personer
skulle vara mer intelligenta än enspråkiga personer. Däremot 
har man kunnat bevisa att flerspråkiga personer ofta utnyttjar sin 
kognitiva (tankemässiga) kapacitet på andra sätt. Flerspråkiga 
barn har ofta lättare att acceptera att saker och ting kan ha
olika namn på olika språk.

Myt 2: Man behärskar antingen ett språk perfekt eller flera språk
otillräckligt.

Hur man behärskar ett språk skiljer sig åt från person till person. 
En forskare inom språkvetenskap t.ex. har ett annat förhållande

till 

språket än en person som i sitt dagliga liv och arbete inte behöver 
skriva speciellt mycket, även om dagens samhälle ofta kräver mer 
och mer att man skriver.

Vi skulle ändå säga att dessa personer behärskar språket fullt 
ut. Att tala om ”halvspråkighet” är alltså ett felaktigt uttryck. 
Man måste komma i kontakt med ord inom olika områden för 
att behärska dem och det tar tid att lära sig alla ord på flera 
olika språk. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att de olika 
språken hos en person interagerar tillsammans, de är inte separata 
system.

Myter om flerspråkiget

Monica Bravo Granström är doktorand vid lärarhögskolan PH 
Weingarten i södra Tyskland och forskar i ämnet Läsförståelse i 
flerspråkiga miljöer.

http://www.sviv.se
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Myt 3: Det är förvirrande för barn att lära sig flera språk.

Många tror att vår hjärna bara kan lära sig ett språk åt gången 
och att man därför bör koncentrera sig på ett språk i taget. I 
tidiga studier om flerspråkighet visades på betydande
kognitiva (tankemässiga) nackdelar förknippade med fler-
språkig uppväxt. Dessa studier visade emellertid stora brister 
i vilka metoder som hade använts (t.ex. prövades flerspråkiga 
barn endast på ett språk) och senare har man kunnat bevisa att 
resultaten inte var sanningsenliga3. Men myten lever kvar. 

Många senare studier visar på kognitiva fördelar för fler-
språkiga personer. De personerna brukar t.ex. kunna lösa 
problem på ovanliga sätt. Det har även visat sig att flerspråki-
ghet försenar demens.

Myt 4: Språk ska hållas isär – att blanda dem är att inte kunna 
”riktigt”.

Föreställningen om en flerspråkig person är ofta att hen kan 
alla sina språk precis lika bra på alla möjliga områden. Detta är 
en omöjlighet. Vi vet väl själva att man inte är lika bra på alla 
områden, hur många känner sig t.ex. hemma med medicinska 
termer förutom de som arbetar med det? Flerspråkiga använder
sina olika språk i olika sammanhang och språken utvecklas 
sällan helt likartat eller parallellt.

Kodväxling (code switching) ses ofta som något enbart 
negativt, men då bör man tänka på att det ger flerspråkiga en 
möjlighet att utnyttja sina språk fullt ut. Om man inte kommer 
på ett ord på ett språk, så kan man använda ett annat ord.

Myt 5: Barn lär sig språk snabbt, som ”svampar” och de får 
språk ”gratis”.

Även om barn lär sig språk relativt snabbt, är det ingenting 
som de får gratis. Det är tidskrävande och ansträngande även 
för dem. Även föräldrar och andra vuxna i deras närhet måste 
lägga ner mycket jobb på barnens språkinlärning om man vill 
upprätthålla flerspråkigheten. Men visst har barn vissa fördelar. 
Deras hjärna och talorgan är flexiblare än när man kommer upp 
i åren och de kan ofta tillägna sig ett brytningsfritt uttal snabbt, 
vilket bara det brukar göra att omgivningen anser att man pratar 
ett språk ”perfekt”.

Myt 6: Föräldrarna ska prata omgivningens språk med barnen.

Ofta får personer som bor i annat land än deras eget höra att de 
bör tala omgivningens språk med sina barn. Detta är en av de 
mest svårnackade myterna och nog en av dem som har orsakat 
mest skada. 

Man gör inte barnet en tjänst om man talar ett språk med det 
som man inte behärskar helt, snarare en björntjänst. Det är 
bättre att man pratar sitt modersmål för att barnet ska få auten-
tisk och komplex input på det språket. Dessutom undergrävs 
inte föräldrarnas auktoritet gentemot barnet om föräldern pratar 
på sitt modersmål och inte måste ”rättas” av barnet. Sedan bör 
man naturligtvis se till att barnet får input på omgivningens 
språk för att inte barnet ska hamna efter i det språket.

Myt 7: Ett flerspråkigt barn som har språkstörningar (t.ex. 
stamning) kommer att sluta ha det om det bara behöver tala 
ett språk.

Om ett barn har språkstörningar, finns de på alla barnets språk 
och det löser sig inte genom att man ”tar bort” språk från 
barnet. Som förälder till ett flerspråkigt barn får man ibland det 
rådet av ”välmenande” logopeder, som ofta inte har utbildning 
i flerspråkighet. Däremot är det viktigt att barnet får riktigt stöd 
på alla språk och om det har en språkstörning, även hjälp med 
det.

Myt 8: Barn börjar tala senare om de växer upp med flera 
språk.

Barn som växer upp med flera språk börjar inte tala senare. 
Om ett barn börjar tala senare beror det på faktorer som inte 
har med flerspråkigheten 
att göra. Senare kan det 
hända att barnets språk inte 
utvecklas i samma takt som 
enspråkiga barns språk,
men det beror på att barnet 
har fler språk att arbeta med 
och mindre tid (input) med 
vart och ett av språken.

Mer om flerspråkighet

Min bok ”I love svenska” 
(Isaberg förlag 2013). 

Programmet ”Didaktorn” 
(UR) 
https://urskola.se/Produkter/192658-
Didaktorn-Myter-omflersprakighet.

En översikt om myter på svenska
http://www.srat.se/globalassets/
logopederna/
dokument/material/flersprak-myt-o-fakta2.
pdf eller
i originalet på engelska: http://www.
theholablog.
com/category/language-development/
bilingualism/

Referenser:
1 Eurostat (Europeiska kommissionen) Demography
report 2010. http://epp.eurostat.ec.europa.
eu/cache/ITY_OFFPUB/KE-ET-10-001/EN/KE-ET-
10-001-EN.PDF
2 FN:s generalsekreterares rapport (2005). Internationell
migration och utveckling. http://www.fn.se/
Documents/FNrapporter/Migrationsrapp.pdf
3 Lindberg, I. (2002). Myter om tvåspråkighet.
Språkvård 4, 2002. Språkrådet. http://www.sprakradet.
se/servlet/GetDoc?meta_id=2228
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Mingel hos Margot
Under Sommarprogrammet 2017, 
Svenskar i Världens i särklass största 
evenemang under en vecka i augusti 
varje sommar, hade vi återigen äran att 
bli inbjudna till en mottagning hos utrike-
sminster Margot Wallström på kvällen 
efter Utlandssvenskarnas Parlament.     

På Utrikesdepartementet i Arvfurstens 
Palats vid Gustaf Adolfs Torg i Stockholm 
bjöd Margot Wallström utlandssvenskarna 
på en drink med tilltugg och berättade om 
hur hon och hennes kolleger lägger upp 
arbetet med den svenska utrikespolitiken. 
FOTO: LIISA EELSOO OCH ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

http://www.sviv.se
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De rätta svaren hittar du längst ner.

1. SPORT I somras spelade det svenska damfotbollslandslaget 
Europamästerskap och Pia Sundhage gjorde sitt sista framträdande 
som förbundskapten för laget. Men vem har tagit över efter henne 
som förbundskapten? 

A. Lilie Persson
B. Peter Gerhardsson
C. Marika Domanski-Lyfors

2. KUNGAHUSET Prins Carl-Philip och prinsessan Sofia fick i 
september i år ännu en son. Vad heter han i förnamn? 

A. Gabriel
B. Carl
C. Erik

3. PASSFRÅGAN Svenskar i Världen jobbar bland annat för att 
det ska bli billigare att förnya sitt svenska pass utomlands, då detta 
är dyrare än i Sverige. Men vad kostar det att förnya sitt pass i 
Sverige?

A. 300 kronor
B. 350 kronor
C. 400 kronor

4. DEMOGRAFI I januari i år växte den svenska befolkningen och 
vi blev över 10 miljoner invånare. Men vilket år blev vi 9 miljoner 
invånare i Sverige? 

A. 2004
B..2005
C. 2006

5. EKONOMI Vilket av följande länder har bäst ekonomisk tillväxt 
i år? 

A. Sverige
B. Kina
C. Indien

6. KULTUR Den svenska regissören Ruben Östlunds hyllade film 
The Square tilldelades i år Filmfestivalen i Cannes finaste pris. Vad 
kallas priset? 

A. Diamantbollen
B. Cannes-statyetten
C. Guldpalmen

7. IT I år uppdagades att Transportstyrelsen gett icke-säker-
hetsprövade tekniker i utlandet tillgång till sekretessbelagd 
information i samband med ett byte av IT-leverantör och 
nyheten blev en stor skandal. Vad heter generalsekreteraren för 
Transportstyrelsen som fick avgå i följderna av skandalen?

A. Maria Ågren
B. Anna Johansson
C. Mikael Ribbenvik

8. SKATTER År 2014 fick Svenskar i Världen igenom en sänkning 
av den så kallade SINK-skatten (Särskild skatt för utlomlandsbo-
ende). Nästa år har regeringen beslutat att höja den till 25 % igen. 
Hur många procent av de utlandssvenskar som betalar SINK-skatt 
är pensionärer? 

A. Ca 80 procent
B. Ca 60 procent
C. Ca 40 procent

9. MEDBORGARSKAP Om du är en svensk medborgare som är 
född utomlands, är bosatt utomlands och aldrig har bott i Sverige 
kan du förlora ditt svenska medborgarskap om du inte ansöker om 
att få behålla det. Vid vilken ålder sker detta? 

A. 18 års ålder
B. 20 års ålder
C. 22 års ålder

10. SÄKERHET Viktigt Meddelande till Allmänheten, i folkmun 
kallat Hesa Fredrik, är det larmsystem som ska varna allmänheten 
för fara i Sverige. I sommar utlöstes larmet av misstag och orsakade 
stor uppståndelse. Vid vilka tillfällen på året testas larmet på förut-
bestämd basis? 

A. Den första helgfria måndagen i varje månad. 
B. Den första helgfria måndagen varannan månad på året i januari, 
mars, maj, juli, oktober och december.  
C. Den första helgfria måndagen fyra månader om året i mars, juni, 
september och december. 

Filmen The Square 
utspelar sig delvis i 
Spegelsalen på Grand 
Hôtel där Svenskar 
i Världen hade sin 
årsmöteslunch.

Vad händer i Sverige? 
Hänger du med?

PRODUKTION: MIRJAM HJERTÉN

1b, 2a, 3b, 4a, 5c, 6c, 7a, 8b, 9c, 10c

http://www.sviv.se
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ÅRETS OMBUD

Hanna vann Ombudstävlingen

Många av ombudens prestationer var 
ytterst imponerande. Kickan Williams 
samlade in en hel drös prenumeranter till 
vårt nyhetsbrev och vår tidning. Hanna 
Claesson och Kerstin Alm anordnade en 
träff med över 50 deltagare i Los Angeles. 
Många nya medlemmar rekryterades av Per 
Ågren i Hongkong.  Annonser hos Svenska 
Handelskammaren i Schweiz gav också 
nya medlemmar.  Det här är bara ett litet 
urval av ombudens fina insatser. Konkur-
rensen om priset till det ombud som lyck-
des värva flest nya medlemmar blev hård. 
Svenskträffen hemma hos Hanna Claesson 
i L.A stod till slut som segrare.

Nya medlemmar vägde tyngst i bedömnin-
gen, men allt som sprider våra budskap var 
och är av vikt. Att folk känner till Svenskar 
i Världen, även om de inte är medlemmar, 
väger tungt i kontakten med beslutsfattare, 
regering, politiker och media. Det var 
det sammanlagda resultatet av ombudens 
ansträngningar som bedömdes. 

Det som ombuden föreslogs göra för att 
marknadsföra Svenskar i Världen var att  
värva prenumeranter och samla in e-post-
adresser, annonsera och sprida information 
på olika sätt, presentera Svenskar i Världen 
för relevanta målgrupper och sprida våra 
budskap till vänner och bekanta. Det finns 
lika många sätt för ombuden att marknads-

föra Svenskar i Världen och 
värva medlemmar som antalet 
ombud - minst! 

1.       Hanna Claesson Assad, 
stort grattis till segern i 
Svenskar i Världens ombud-
stävling! Vad gjorde du för att 
vinna?

Tack så mycket! Tillsammans 
med Svenskar i Världens 
ombud Kerstin Alm i Los 
Angeles har vi spridit ordet om 
organisationen i Los Angeles 
via mitt privata nätverk av 
vänner och kollegor, via mitt 
nätverk som jag har samlat 
på mig genom mina omkring 
totalt 16 år som jag har varit 
bosatt i Los Angeles.

Vi anordnade också en Svenskar i Världen 
afton hemma i mitt hus i Laughlin Park, 
Los Feliz, Hollywood Hills, där vi bjöd 
pa svensk husmanskost som köttbullar, 
Västerbottenost och vin. På evenemanget 
hade vi äran att få visa en filmsnutt med 
generalsekreterare Karin Ehnbom-Palm-
quist i var biosalong. Vi fick också lyssna 
pa en amerikansk sångerska som sjöng 
ABBA-låtar. Dessutom hade vi  en allmän 
frågestund om Svenskar i Världens arbete. 

Diskussionen om varför Los Angeles 
saknar Svenskt Konsulat kom upp. Jag och 
många andra i Los Angeles försöker verkli-
gen arbeta för att återfå ett svenskt konsulat 
på plats i Los Angeles. 

2.       Du fick presentkort på Afternoon 
Tea på Hotel Diplomat i Stockholm. När 
kommer du att kunna njuta av det?

Jag hoppas att jag kan komma till Sverige 
våren 2018 och avnjuta Afternoon Tea 
på ett av mina favoritställen i Stockholm,  
Hotel Diplomat.

Under våren utlyste Svenskar i Världen en tävling för 
alla våra 130 ombud runt om i världen. Utmaningen 
var att värva så många nya medlemmar och följare 
till Svenskar i Världen som möjligt. Många engag-
erade sig och tog sig an uppdraget med liv och lust. 
Den som nådde längst var Hanna Claesson Assad i 
Los Angeles.

text ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ
foto KERSTIN ALM

http://www.sviv.se
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Hanna Claesson Assad
Bostadsort: Los Angeles
Hemort: Stockholm
Yrke: Egenföretagare 
Bakgrund: Politisk Magister examen från Stockholm
Familj: Min man och vara fem fantastiska barn.
Antal år som ombud: 2
Antal år som utlandssvensk: 
Los Angeles totalt 16 år
Bryssel, Belgen 2 år
Grekland knappt 1 år

3.       Har du några planer på vad du vill göra som ombud 
framöver?

Jag anordnar gärna fler event i Svenskar i Världen anda. Jag  hop-
pas att generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist har möjlighet 
att komma över på nästa träff. Jag kommer även att bjuda in de 
svenska konsulaten i USA, såsom Bjorn Lyrvall, Leif Pagrotsky 
och Barbro Osher med flera. Eftersom Los Angeles inte har svensk 
politisk representation på plats är det viktigt att vi alla här hjälps åt 
att uppmärksamma alla svenskar med bade startups och framgångs-
rika företag som finns på plats i Los Angeles.

4.       Varför flyttade du till USA?

Första gången var det med min mamma som jag flyttade hit med 
under två år som tonåring. Sedan dess har jag flyttat fram och 
tillbaka i ett par omgångar for att slutgiltigen  bosätta mig perma-
nent har i LA  2006. Jag blev nyligen amerikansk medborgare och 
tack vare Svenskar i Världen får jag behålla mitt svenska med-
borgarskap också. Jag har alltid uppskattat arbetsklimatet i USA. 
Arbetar man hårt får man valuta för det. Det är ett land med många 
möjligheter.

5.       Vilka är de största fördelarna med att bo i USA som svensk?

Vi har gott rykte om oss att vara hårt arbetande, raka och ärli-
ga, duktiga på design och entreprenörskap. Som svensk är man 
försiktig med att översälja sig själv och med vad man lovar. Istället 
överlevererar vi ofta vilket är mycket uppskattat i en arbetsmiljö 
med många lycksökare som är redo att hänge sig hals över huvud 
för att nå sina drömmar. 

6.       Vilka är de största utmaningarna?

Att få tag på god skagenröra och löjrom, ha ha ha!  Sjuk-
försäkringssystemet är en utmaning att förstå, liksom skolsystemet 
och vilka skolor vi ska välja för våra barn. I Sverige tar man ofta 
sådana saker för givet.

7.      Har du några råd till de som funderar på att flytta till USA?

Att verkligen våga ta steget, visst är det ofta mer arbete med en 
flytt än vad man förutspått men det är bara att hoppa ut och ta 
steget. Vill man få ett bättre liv så är det ofta upp till en själv att få 
till det. Förhoppningsvis söker man sig till rätt människor på vägen 
som kan hjälpa en att etablera sig.

8.       Vad saknar du mest hemifrån Sverige?

Stockholms lugna skärgård, den vackra, svenska naturen, barn som 
leker och cyklar fritt på gatorna. Sturehof med goda vänner.

9.       Tror du att du kommer 
flytta hem igen någon gång?

Nej, det tror jag inte kommer hän-
da. Skulle jag lämna USA så finns 
det så många andra spännande 
länder jag gärna skulle vilja bo i.

10.   Vad är det viktigaste 
Svenskar i Världen ska göra de 
kommande åren?

Marknadsföring för att öka 
medvetenheten om att Svenskar i 
Världen finns och allt bra arbete 
ni gör för oss svenskar, både 
utanför Sverige och de som har 
flyttat tillbaka, så att organisa-
tionen kan få mer support och 
fler medlemmar. I alla fall här i 
LA är jag orolig för att Svenskar 
i Världen inte är tillräckligt upp- 
märksammade. sämre utsikt kan man ha! hanna bor i hollyWood med los angeles framför sina fötter. här i hannas vardagsrum 

hölls festen för femtiotalet utlandssvenskar i syfte att informera om svenskar i världen.

http://www.sviv.se
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Årets ombudsträfff

I år var ombudsträffen i augusti förlagd till Villa Geber. 
Salvatore Grimaldi som tidigare satt i styrelsen för Svenskar i 
Världen och hans fru Eva Swartz bjöd generöst in alla ombud 
från olika delar av världen som hade samlats i Stockholm för 
Sommarprogrammet. 

2002 köpte Salvarore Grimaldi det fina huset i 
Diplomatstaden på Djurgården i Stockholm. Det är den 
enda privatbostaden i området. Ragnar Östberg som ritade 
Stockholms Stadshus har även ritat Villa Geber och alla som 
har besökt Stadshuset känner igen arkitekturen. En arkitekt-
studerande som under fem år har forskat om huset har funnit 
att det är den enda privatbostaden i Norden med en stor 
innergård, något som är vanligt i södra Europa. 

Ragnar Östberg hade helst velat att Blå Hallen skulle vara 
utan tak direkt under bar himmel. Det tillät inte riktigt det 
svenska klimatet, men här i Villa Geber ser man samma stil 
på pelare, valv och fönsternischer under bar himmel. Här fick 
den framgångsrike arkitekten mycket fria tyglar av bankir 
Geber som lät uppföra huset. 

Ett varmt och uppskattat mottagande av 
invandrare i det nya landet Sverige

Salvatore Grimaldi berättade om hur det var att flytta till ett 
annat land när han och hans släkt kom från södra Italien på 
1950-talet. Alla var arbetslösa och begav sig till Sverige. 
Andra dagen här i landet gick de till sitt nya jobb på ASEA 
(idag ABB) i Västerås. Manualer fanns på svenska, finska 
och italienska. De blev upplärda i hur de skulle utföra sina 
arbetsuppgifter och lärde sig språket av bara farten. Tala om 
gott värdskap och fungerande integration!

Generalsekretare Karin Ehnbom-Palmquist berättade för 
ombuden om det senaste årets arbete på kansliet och vad som 
är på gång i Sverige för att underlätta för utlandssvenskar i 
världen. Alla ombuden fick förstås mycket beröm för sitt fina 
arbete som våra lokala representanter och föreningens viktiga 
ansikte utåt.

Eva Swartz höll en intressant och rolig presentation av den 
konst som alla ombud senare fick titta närmare på i huset.

några av svenskar i världens 130 ombud, styrelseledamöter, kanslipersonal och värdparet eva sWartz och salvatore grimaldi i mitten på 
innergården till villa geber i stockholm där årets ombudsträff ägde rum. foto: liisa eelsoo.
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på kartan ser du var svenskar i världen har rekryterat nya ombud de senaste månaderna - i vancouver, pasadena, bogotá, málaga, valencia, malta, 
peking, hong kong och manilla.

Vill du bli ombud för Svenskar i Världen?
Är du utlandssvensk och intresserad av att engagera dig ideellt 
för utlandssvenskarnas bästa? Du får ett stort nätverk med andra 
utlandssvenskar och inbjudan till ombudsträffen. 

Vi letar särskilt efter ombud i Belgien, Indien, Costa Rica, 
Mellanöstern, Sydamerika och Afrika.
Kontakta kansliet för mer information. 

http://www.sviv.se
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Stuglandet : En guide till fria övernattningar  är en guidebok till 
en klimatsmart och billig turism. Vem som helst kan övernatta i 
Sveriges fantastiska natur och du måste inte tälta.

Runt om i Sverige står öppna stugor, där vem som helst kan rulla 
ut sovsäcken. Det kan vara gamla flottarkojor eller nybyggda tim-
rade stugor. Den gemensamma nämnaren är att alla är gratis och 
inte kan bokas i förväg.

Stugorna ger alla som vill en chans att komma nära naturen, utan 
att betala tusenlappar för utrustning eller boende. Ofta räcker det 
med en regnjacka, en lokalbussbiljett, en sovsäck och en matlåda 
för att få tillgång till ett mysigt, vedeldat litet hus långt från stadens 
stress.

Det är inga ruckel, de är ofta otroligt fina och väl omhändertagna 
stugor som du har möjlighet att sova över i. Med det följer ett an-
svar att vara rädd om byggnader och inredning. Den som kommer 
först till ett tomt hus får välja plats, men ingen kan stängas ute och 
du får bara stanna en natt om du inte kommer överens med förval-
taren om något annat. Som alltid i naturen ska du inte lämna några 
spår utan ta med dig ditt skräp, städa och såga upp ny ved om du 
har eldat. Enda tecknet på att du har varit där ska vara din hälsning 

i gästboken. 

Jag har själv bott i några av dessa stugor i Skuleskogen vid Höga 
Kusten. Ibland var vi själva, andra nätter delade vi huset med andra 
personer som också ville ha tak över huvudet. Det fungerar hur bra 
som helst och känns lyxigt med sköna madrasser i breda sängar, 
köksutrustning med spis och kylskap och rymligt utan mygg. I tält 
med myggen utestängda är svängrummet mer begränsat.

Stuglandet är en guidebok i reportageform, som med text och bild 
inspirerar läsaren till en klimatsmart och billig turism genom hela 
vårt avlånga land. Alla ska kunna uppleva vad de läser om, oavsett 
inkomst. Ofta går det att ta sig till stugorna med buss kombinerat 
med en kortare promenad eller ett par timmars vandring, i andra 
fall krävs bil. Alla stugor är olika. De förvaltas av länsstyrelser, 
kommuner eller hembygdsföreningar.

Moa Karlberg och Kjell Vowles har kartlagt Sveriges öppna 
övernattningsstugor. Det är första gången de sammanställs i en och 
samma bok. Förutom de längre reportagen finns grundläggande 
fakta om över 100 stugor om var de ligger och hur du tar dig dit.

Ut och njut nästa gång du kommer till Sverige!

Övernatta gratis 
i Sveriges natur

d

blommastugan i torsås kommun i kalmar län. så här fint kan du bo helt gratis!

http://www.sviv.se


24 { 3 } 2 0 1 7 — sviv.se   

Borg - en 37 år gammal 
idrottshändelse i nytt ljus

Den 8 september hade en av höstens 
svenska storfilmer premiär. Filmen Borg 
skildrar den klassiska Wimbledon-finalen 
i tennis 1980 där två rivaler möts. På ena 
sidan nätet står Björn Borg. Han spelas 
av isländska Sverrir Gudnason. Borg är 
det svenska tennisproffset som har chans 
att skriva idrottshistoria genom att bli 
första spelare i historien att vinna fem raka 
Wimbledontitlar. Hans motståndare är 
tennisvärldens nya stjärna, skandalomta-
lade John McEnroe (Shia LeBeouf), känd 
för sina raseriutbrott både på och utanför 
tennisbanan. 

Båda skådespelarna är slående lika de 
tennislegender de spelar, inte bara till 
utseendet. Gudnason lyckas porträttera den 
inåtvända energi som Borg besitter och 
LeBeouf, redan känd bråkstake, bemästrar 
rollen som den hetlevrade McEnroe.

En av de bästa scenerna i filmen är den 
snyggt återskapade finalmatchen. Vem 
som helst kan googla sig till resultatet, 
men man har ändå lyckats få fram både 
olidlig spänning och en del nagelbitande 
ur förloppet. Tennisögonblicken varvas 
med tillbakablickar i Borgs barndom och 
bakom varje framgångsrikt slag lurar 
ett barndomsdrama. Här får man följa 
händelseförloppet från hur Björn Borg 
går från ung eldhjärna till globalt hyllat 
isberg. Filmen skildrar även hur två olika 
människor - den sammanbitna och den 
temperamentsfulla - har mer gemensamt 
än de kanske själva har kunnat ana. 

Flera svenska skådespelare briljerar i 
filmen. Stellan Skarsgård övertygar som 
tränaren Lennart Bergelin (1925-2008) 
som upptäckte Björn Borg redan tidigt i 
tonåren. Flera fantastiska scener utspelar 
sig mellan honom och Leo Borg, Björn 

Borgs son som spelar sin egen pappa 
som ung. Man ser även Tuva Novotny 
som fästmön Mariana Simionescu och 
får se hur hon står vid Borgs sida medan 
han kämpar för att klara av den enorma 
pressen det innebar att vara en världskänd 
tennisstjärna. 

Regissören Janus Metz lyckas återskapa 
en 37 år gammal idrottshändelse, där vi 
får se stjärnorna, fansen, kändisskapet och 
tidsandan i ett nytt ljus. Slutscenerna visar 
hur Borg valde att avsluta sin tenniskar-
riär vid 26 års ålder, men att han även 
blivit en svensk ikon som sätter Sverige 
på kartan. Genom sin fantastiska karriär 
som tennisspelare, men också senare som 
sportswearkung i sitt skapande av det egna 
klädmärket, har Borg blivit en legend 
som Sverige och världen sent kommer att 
glömma.

foto: sf studios.

text: MIMMI MULETA

http://www.sviv.se
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En sjuklöneförsäkring ersätter det inkomstbortfall 
man kan få vid långvarig sjukskrivning orsakad av 
sjukdom eller olycka.  

När du bott utomlands mer än ett år blir du 
utskriven från svenska förmåner. Du har då inte 
längre något skydd om du skulle bli långvarigt sjuk. 
Sjuklöneförsäkringen täcker det inkomstbortfall 
som kan uppstå vid långvarig sjukskrivning och 
ersätter så länge sjukdomen eller skadan består 
upp till 65 års ålder. 

Kontakta gärna oss så berättar vi mer 

www.tellusforsakring.se info@tellusforsakring.se 

http://www.alfamoving.com
http://www.sofiadistans.se
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Med ett testamente kan du 
bestämma att svensk lag ska 

styra arvet efter dig

Som det tidigare har beskrivits i den här tidningen trädde en ny 
EU-förordning i kraft den 17 augusti 2015. Arvsförordningen 
ersätter den lagstiftning i medlemsstaterna (förutom Danmark, 
Irland och Storbritannien)  som handlar om internationella 
arvsfrågor. Oavsett om det rör sig om arv enligt den legala 
arvsordningen eller om arv enligt ett testamente gäller arvsförord-
ningen. Behörigheten enligt arvsförordningen omfattar arvet i 
dess helhet och all den avlidnes egendom skall ingå, oavsett i 
vilket land egendomen befinner sig. 

Exempel: Är du svensk medborgare och bor 
i Spanien kan du genom ett testamente eller 
ett arvsavtal låta svensk lag gälla om ditt arv. 
Utan detta gäller per automatik spansk lag 
beträffande ditt arv.

Principen enligt arvsförordningen är att lagen i den stat där den 
avlidne har sin hemvist vid sin död skall tillämpas på hela arvet. 
En person får dock låta rätten till sitt arv styras av lagen i den stat 
där personen är medborgare förutsatt att detta val angivits i till 
exempel ett testamente eller ett arvsavtal. Härvid är att notera att 
ett arvsavtal enligt förordningen är ett avtal, inbegripet inbördes 
testamente till exempel mellan två makar, som beviljar, ändrar 
eller återkallar rätt till framtida kvarlåtenskap. Ett gemensamt 
testamente, till skillnad från arvsavtalet, är ett testamente som 
upprättats av två eller flera personer, till exempel två syskon, i en 
enda handling.

När man fastställer i vilken stat en person har hemvist skall den 
myndighet som handlägger arvet göra en helhetsbedömning av 
omständigheterna kring den avlidnes liv under åren före döds-
fallet och vid tidpunkten för dödsfallet. Särskilt skall beaktas 
hur varaktig och regelbunden den avlidnes vistelse i den berörda 
staten varit.

Att fastställa den avlidnes hemvist kan vara komplicerat till 
exempel om den som har avlidit av yrkesmässiga eller ekono-
miska skäl har bott utomlands, men bibehållit en nära och stabil 
koppling till ursprungslandet. Om den avlidne har bott i flera 

stater eller till exempel har rest från stat till stat utan att ha något 
mer permanent boende i någon av dessa kan hemvisten vara 
svårbedömd. En helhetsbedömning av samtliga omständigheter 
måste således ske för att kunna fastställa hemvistland.

Europeiska arvsintyg
Genom arvsförordningen har inrättats ett så kallat europeiskt 
arvsintyg som skall utfärdas för användning i en annan medlems-
stat. Arvsintyget kan således användas i ett annat EU-land för 
att visa att du till exempel är rätt person att företräda ett dödsbo 
eller att du är arvinge. I Sverige är det Skatteverket som utfärdar 
arvsintyg. Man ansöker om ett arvsintyg för att styrka

• Vilka tillgångar som ingår i kvarlåtenskapen.
• Vilka tillgångar en arvinge eller testamentstagare har  
 fått.
• En arvinge eller testamentstagares ställning, rättigheter  
 eller arvslott.
• En boutredningsmans befogenheter.
• En testamentsexekutors befogenheter.

Arvsintyget är giltigt i sex månader. Notera 
dock att arvsintyg inte gäller i Danmark, 
Irland och Storbritannien.

Texten är skriven av Tove 
Sjövall som är en av Svenskar i 
Världens experter som erbjuder 
medlemmar hjälp till rabat-
terat pris. Tove är advokat och 
delägare i advokatbyrån Gärde 
Wesslau.
Telefon: +46 (0)40-685 20 05
Mobil: +46 (0)701 46 76 63
Email: Tove.Sjovall(@garde.se
Mer om Tove och våra experter 
kan du läsa här: http://
www.sviv.se/radgivning/
experter/tove-sjovall/

http://www.sviv.se
http://www.sviv.se/radgivning/experter/tove-sjovall/
http://www.sviv.se/radgivning/experter/tove-sjovall/
http://www.sviv.se/radgivning/experter/tove-sjovall/
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PÅ GÅNG PÅ KANSLIET
• Boken om Hemflytt är klar och går att köpa på sviv.se
• Vi har svarat på en remiss om svensk social trygghet för 
utlandssvenskar (se separat artikel)
• På Köpa Hus Utomlands mässan i Stockholm den 23-24 september 
gav vi tips till de som planerar att flytta utomlands i en monter och 

under två föreläsningar
• Det här är nästsista numret av tidningen, som läggs ner från och 
med nästa år. Vi planerar att utöka informationsinsatserna i andra 
kanaler.

HÖSTENS PRAKTIKANTER

Jag heter Mimmi och är en 24-årig mastersstudent från Göteborgs 
Universitet som just nu genomför min praktik på Svenskar i 
Världen! Som person är jag väldigt samhällsorienterad och brinner 
för internationella frågor. Ett av mina största intressen är att resa 
och få möta olika kulturer och testa på nya levnadssätt. Jag har 
själv erfarenhet av att bo och studera utomlands, både i USA och 
Australien, och anser att det finns mycket att jobba på när det 
kommer till utlandssvenskarnas rättigheter.

Med en masterexamen snart i handen så ser jag fram emot att sätta 
mina kunskaper på prov på arbetsmarknaden. Under de kommande 
tio veckorna kommer jag att sitta på Svenskar i Världens kansli 
och bistå med svar på de frågor som rör utlandssvenskar. Jag ser 
väldigt mycket fram emot min tid här på kansliet och hoppas på en 
lärorik tid.

Jag heter Mirjam, är 23 år gammal, och kommer under hösten att 
praktisera på Svenskar i Världens kansli. Jag sökte mig till SVIV 
på grund av en övertygelse om att kulturellt utbyte är oerhört 
värdefullt och någonting som alltid bör tas tillvara på! Jag har 
själv bott utomlands under en utbytestermin i Rom och känner 
därför dessutom igen mig i många av de funderingar man kan ha 
som utlandssvensk. Därför ser jag väldigt mycket framemot att 
få arbeta med att bistå utlandssvenskar och att få arbeta för förbät-
trade villkor för de som väljer att flytta utanför Sveriges gränser! 

Till vardags pluggar jag Politices kandidatprogrammet vid 
Uppsala Universitet och tar min examen, med inriktning stat-
skunskap, till våren. Som person är jag nyfiken, lugn och öppen 
och jag har växt upp i en familj där resande och att upptäcka nya 
kulturer varit väldigt viktigt. Jag är därför övertygad om att jag 
kommer bege mig ut i världen på nya äventyr även i framtiden. 

http://www.sviv.se
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UTNYTTJA DINA 
MEDLEMSFÖRMÅNER

som medlem i svenskar i världen har du tillgång 
till en mängd medlemsförmåner. kontakta kansliet 
och ange ditt medlemsnummer för respektive rabat-
tkod:  svenskar.i.varlden@sviv.se eller +46 8 661 
50 10. områden där du som betalande medlem har 
rabatt rör följande områden: 

begravning

biluthyrning

bostäder

böcker & utbildning

deklaration & skatter

familjerätt

försäkringar

hotell & vandrarhem

hälsa & sjukvård

prenumerationer

svenska mammor

svenska varor

telefoni

översättare

taxi

15% rabatt på försäkring vid 
utlandsvistelse längre än 45 dagar
Vår senaste medlemsförmån 
som vi gärna vill slå ett slag 
för är Goudas efterfrågade 
reseförsäkring där medlem-
mar i Svenskar i Världen får 
15 % rabatt vid nytecknande 
av försäkringen till och med 
årsskiftet 2017/18.

Reseförsäkringen är anpassad 
för dig som befinner dig ute i 
världen delar av året, men som 
fortfarande är inskriven i en 
nordisk försäkringskassa. 

Reseförsäkringen omfattar 
bland annat:

- Dygnet runt access med hjälp 
av svensktalande personal via 
Gouda Alarm. 

- Möjlighet att teckna 
försäkringen utan 
hälsodeklaration och utan 
åldersbegränsning.

- Möjlighet att teckna 
försäkringen såväl före avresa 
som av dig som redan befinner 
dig utomlands.

- Enkel att teckna och betala 
direkt på internet.

- Reseförsäkring för dig/er som 
inte fyllt 70 år.
- Seniorförsäkring för dig som 
fyllt 70 år

För att räkna ut vad den kostar 
för just dig kan du räkna fram 
premien via Goudas hemsida 
och dra av 15% från premien i 
medlemsrabatt.

Om du hellre vill kan du 
kontakta Gouda för prisup-
pgift, ring +46 8 615 28 00 
eller mejla info@gouda-rf.se

Du kan teckna försäkrin-
gen direkt via www.sviv.se 
genom att gå till sidan med 
Medlemsförmåner. Logga 
in som medlem och följ 
instruktionerna. 

http://www.sviv.se
http://www.alfamoving.com
http://www.sofiadistans.nu
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Svettas i ett guldägg

I Kiruna har en äggformad bastu av konstnärerna Bigert & Bergström instal-
lerats. När startskottet går för stadsflytten får Kirunaborna en gyllene bastu 
att värma sig i. Boende och besökare kan uppleva värmen i den unika bastun 
som fått namnet Solar Egg (Solägget). Den är inspirerad av de kontrastrika och 
dynamiska Malmfälten. I det arktiska klimatet varierar ljus- och värmeförhål-
landen mellan totalt mörker och sol dygnet runt. Men ägget är också en symbol 
för pånyttfödelse och nya möjligheter.

Solar Egg är 5x4 meter stor med ett skal av guldpläterat rostfritt stål som staden 
och den omgivande naturen speglar sig i. Skalet som är självbärande består 
av 69 bitar och kan demonteras och flyttas runt mellan unik fjällnatur och 
Malmfältens nya stadsmiljöer. Inuti värms ägget av ett vedeldat bastuaggregat 
med formen av ett hjärta.

- När vi blev ombedda att tolka Kiruna föll det sig naturligt att arbeta med det 
som förenar och bjuder in till samtal. Bastun är en fredad mötesplats där man 
kan avhandla både det lilla och det stora, säger konstnärerna Mats Bigert och 
Lars Bergström.

Bigert & Bergström har länge undersökt människans förhållande till klimat, 
natur, energi och teknik. De blev tidigt uppmärksammade för sina klimatkam-
mare på världsutställningen i Lissabon 1998. 2015 täckte de toppen på Sveriges 
högsta berg, Kebnekaise, med ett värmeskyddande täcke i ett spektakulärt 
försök att testa om glaciärens avsmältning kan stoppas med så kallad ”geo-en-
gineering”. I verket Solar Egg flyttar konstnärerna fokus till den praktiska 
användningen.

Solar Egg vid Luossabacken i Kiruna kan bokas på www.riksbyggen.se/
solaregg. Under 2017 kommer Solar Egg att flyttas runt mellan fantastiska 
arktiska miljöer i Kiruna med omnejd. I slutet av året planeras även ett 
stopp utanför Sverige när Solar Egg med sin unika bastuupplevelse landar i 
trädgården vid Sveriges enda kulturhus utomlands, Svenska institutet i Paris.

text: ELIKA NYQVIST LIVCHITZ

http://www.sviv.se
http://www.oriflame.com


30 { 3 } 2 0 1 7 — sviv.se   

VÅRA VIKTIGA HUVUDINTRESSENTER

Webb www.alfalaval.com
tWitter @Alfa_Laval   facebook Alfa Laval

Webb new.abb.com/se  
tWitter @ABBgroupnews   facebook ABBSverige

Webb  www.atlascopco.se
tWitter @AtlasCopcoGroup   facebook atlascopcosverige

Webb www.ef.se
tWitter @EF   facebook EF

Webb www.ericsson.com
tWitter @ericsson   facebook ericsson

Webb www.electrolux.se 
tWitter @Electrolux   facebook electroluxsverige

Webb www.hm.com
tWitter @hm   facebook H&M

SAMARBETSPARTNERS

Stort tack till alla organisationer som stöttar Svenskar i Världen. Samarbetet med er är 
en förutsättning för att vi ska kunna bedriva verksamheten. 

Webb www.volvo.se
tWitter @Volvo  facebook Volvo

Webb www.stenasessan.se
facebook stenaline.group

http://www.sviv.se
http://www.stenasessan.se
http://www.abb.com/se
http://alfalaval.com
http://www.atlascopco.se
http://www.ef.se
http://www.ericsson.com
http://www.electrolux.se
http://alfalaval.com
http://twitter.com/Alfa_Laval
https://www.facebook.com/pages/Alfa-Laval/171132542929029
http://new.abb.com/se
http://twitter.com/ABBgroupnews
https://www.facebook.com/ABBSverige
http://www.atlascopco.se
http://twitter.com/AtlasCopcoGroup
http://www.facebook.com/atlascopcosverige
http://www.ef.se
http://twitter.com/EF
http://facebook.com/EF
http://www.ericsson.com
http://twitter.com/ericsson
http://facebook.com/ericsson
http://www.electrolux.se
http://twitter.com/Electrolux
http://facebook.com/electroluxsverige
http://www.hm.com
http://www.hm.com
https://www.facebook.com/pages/Alfa-Laval/171132542929029
http://www.volvo.se
http://facebook.com/EF
http://www.hm.com
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SAMARBETSPARTNERS

Bbi Communications 
Civilekonomerna

Grant Thornton  
Humle Kapitalförvaltning 

Internationella Klubben
JUSEK

Mas Amigos
Multimind Bemanning

Naturvetarna
Rivieraklubben

SACC New York 
SACC Fort Lauderdale 

Skandinaver i Phuket
Svea Britt

Svenska Handelskammaren i Australien
Svenska Handelskammaren i Hongkong

Svenska Handelskammaren i Paris

Svenska Handelskammaren i Tokyo
Svenska Handelskammaren i Storbritannien
Svenska Handelskammaren i Taipei
Svenska Handelskammaren i Zurich
Svenska Klubben på Malta
Svenska Konsulatet i Genève
Svenska Kyrkan i Utlandet (Skut)
Svensk Utlandsundervisnings Förening (Suf)
Svenska Föreningen på Cypern
Svenska Skolan i Barcelona
Svenska Skolan i Palma De Mallorca
Svenska Skolföreningen i Orange County
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Universitetslärarförbund (Sulf)
Swedish Business Association of Singapore
Swedish Council of America

GULDPARTNERS

SILVERPARTNERS

http://www.sviv.se
http://www.si.se
http://www.alandsbanken.se/
http://www.ecolean.com
http://www.elekta.com
http://www.ikea.com
http://www.lundin-petroleum.com/
http://www.medicover.com
http://www.ohman.se/
http://www.oriflame.com
http://www.svensktnaringsliv.se
http://www.swedishmatch.com
http://www.mellby-gaard.se/
http://idtm.se/
http://www.volvocars.com
http://www.sga-ab.se/
http://www.grimaldiindustri.com


Ålandsbanken Private 
Banking är till för dig 
som uppskattar både 
omtanke och ett 
personligt bemötande.

Vi går vår egen vägVälkommen till oss på Ålandsbanken Private Banking.  www.alandsbanken.se/privatebanking

Stockholm: Stureplan 19, tel. 08-791 47 20, pbstockholm@alandsbanken.se  Göteborg: Kungsportsavenyen 1, tel. 031-333 45 00,  
pbgoteborg@alandsbanken.se  Malmö: Carlsgatan 3, tel. 040-600 21 00, pbmalmo@alandsbanken.se

Kontakta oss om du behöver hjälp med något av följande:

• Planering av utlandsflytt
• Förmögenhetsförvaltning

• Generationsskiftesplanering

• Självrättelse

• Ägarplanering och bolagsstrukturer

• Försäljning av bolag

Varmt välkommen!
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