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Kära läsare,

Välkomna till årets första nummer av  Svenskar i Världen! 2017 ser 
ut att bli ett utmanande och innehållsrikt år med stora händelser 
på den internationella scenen. På kansliet förbereder vi det sjätte 
Utlandssvenskarnas Parlament, följer upp tidigare resolutioner och 
samlar information om nya frågor som medlemmar ber oss ta upp.  

Alla resolutioner från 2015 finns på webbplatsen och kan 
tjäna som inspiration till nya ämnen att ta upp i sommar. 
Om ni har önskemål om nya områden ni vill att vi ska 
belysa så hör av er till mig. Parlamentet är ett ypperligt 
sätt att lyfta fram utandssvenskarnas intressen och påverka 
politiker och myndigheter. Så gör din röst hörd där! 

Utlandssvenskarnas parlament och årsmötet äger rum 
den 22-23 augusti i Stockholm. Det är en vecka när ”allt 
händer”. Samtidigt är det sista Sverige-veckan för många 
utlandssvenskar, så vi hoppas att många kan delta.

När man frågar utlandssvenskar om vilka frågor de önskar 
att Svenskar i Världen ska driva, hamnar alltid passfrågan 
i topp. Vi kommer i vår att ha en förnyad diskussion med 
UD och polisen om förnyelse av pass i utlandet, mobila 
passtationer, kostnader i utlandet, med mera.

En annan aktuell fråga gäller e-röstning. Där ser vi idag ingen rörelse i Sverige, men vi jobbar 
inom vår europeiska samarbetsorganisation Europeans Throughout The World (ETTW) för 
att sprida information om denna viktiga möjlighet, som redan fungerar väl i flera grannländer. 
E-röstning skulle säkerligen höja valdeltagandet, även vid val till Europaparlamentet.

Under våren kommer vi att träffa en grupp riksdagsmän som tidigare deltagit i våra program för 
att om möjligt få till stånd en vängrupp för utlandssvenskar i riksdagen. En sådan skulle ge oss 
ytterligare ett värdefullt nätverk för framtiden.

Som ni vet är Svenskar i Världen en medlemsorganisation och därför beroende av stöd från 
föreningar, klubbar och enskilda som vill bidra till verksamheten. Vi behöver fler medlemmar 
för att säkra vår överlevnad och jag ber er läsare att ni stödjer oss som betalande medlemmar 
eller som prenumeranter på tidning och nyhetsbrev. 

Det har blivit enklare att anmäla sig och att betala för att få ta del av vår rådgivning och alla 
förmåner. Hjälp oss gärna med att sprida tidningen vidare i era olika nätverk! 

Många varma vinterhälsningar,

Karin Ehnbom-Palmquist
Generalsekreterare

generalsekreterare 
för svenskar i världen

 
Karin Ehnbom–Palmquist

karin@sviv.se
www.sviv.se
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Socialförsäkringar vid 
utlandsvistelse och hemflytt

text: BJÖRN BERGENFELDT, FÖRSÄKRINGSKASSAN
foto: FÖRSÄKRINGSKASSAN

Den svenska socialförsäkringen är en viktig del av de offentliga 
trygghetssystemen i Sverige. Den består av olika förmåner som en 
person som bor eller arbetar i Sverige kan ha rätt till.

Kontakta Försäkringskassan vid längre 
vistelser utomlands 
För majoriteten svenskar är det självklart att man ska anmäla till 
folkbokföringen när man permanent flyttar utomlands. Att kontakta 
Försäkringskassan anses ofta inte lika självklart, men borde vara det. 

I Socialförsäkringsbalken fastställs att den som ansöker om, eller får 
en förmån som påverkas av utlandsvistelse eller utlandsarbete, ska 
anmäla detta till Försäkringskassan. Det är alltid bäst att kontakta 
Försäkringskassan vid längre vistelser eller flytt utomlands. På så 
sätt kan Försäkringskassan informera och hjälpa dig att sköta ditt 
ärende, så slipper du bli återbetalningsskyldig.

I EU/EES ska du vara försäkrad där du arbetar
Inom EU/EES  ska en person i första hand vara socialförsäkrad i 
det land där den arbetar. Detta gäller även om du arbetar i ett annat 
land än där du bor. Om du inte har ett jobb ska du vara 
socialförsäkrad i det landet där du bor. 

Bosättningsbegreppet inom EU utgår från var en 
person har sitt huvudsakliga varaktiga intresse-
centrum. Bostadens karaktär, obetald verksamhet, 
vistelsens längd, familjesituation, 
försörjning med mera är några faktorer 
som bedömningen utgår ifrån. 

I vilket land du är socialförsäkrad 
bestäms först och främst av 
EU-förordningar och i andra hand av de 
olika ländernas nationella regler. Det är 
viktigt att det blir rätt, för du har endast rätt 
att vara socialförsäkrad i ett land i EU i 
taget.

Inom EU/EES finns ibland möjligheten 
att tillfälligt fortsätta få förmåner 
från Sverige som bygger på att du 
tidigare arbetat i Sverige, till exempel 

sjukpenning eller föräldrapenning, när du flyttar utomlands. Du 
anses då fortsatt arbeta i Sverige så länge som du får din förmån 
från Försäkringskassan. 

Du anses inte fortsatt omfattad av svensk socialförsäkring vid flytt 
utomlands inom EU, med till exempel sjukersättning eller andra 
ersättningar i form av pensioner vid invaliditet eller ålderdom.

Utanför EU/EES har du ingen socialförsäkring
Du som lämnar Sverige och bosätter dig i ett land utanför EU/EES 
kan vanligen inte få förmåner från den svenska socialförsäkringen.  
Dock finns möjligheter till undantag från huvudregeln.  Detta gäller 
personer som tillhör följande undantagsgrupper:

1. Statligt anställd i Sverige, utsänd för att utföra arbete utomlands.
2. Diplomater.
3. Biståndsarbetare, anställda av ideell organisation eller trossam-
fund som bedriver biståndsverksamhet.
4. Studenter, som studerar utomlands på en studiestödsberättigande 
utbildning.
5. Familjemedlem till person i punkt 1-4.

Återvändande som vill söka förmåner
När du flyttar tillbaka till Sverige ska du endast kontakta 

Försäkringskassan för registrering om du vill söka 
en förmån eller ett intyg. Det gör du genom att 

fylla i blanketten Uppgifter för utredning av 
försäkringstillhörighet och skicka in den till 

Försäkringskassan. 

Skaffa intyg från landet du 
bodde i
Flyttar du tillbaka till Sverige från ett annat 
land inom EU/EES och planerar söka en 

förmån? Då tipsar vi dig om att du ska skaffa 
ett intyg från det land där du tidigare bodde 

att du inte längre är socialförsäkrad 
där. Att bifoga sådant intyg vid 

din registreringsanmälan gör att 
vi kan handlägga din ansökan 
snabbare och smidigare.

Läs även Utredningen om 
Svensk social trygghet i en 

globaliserad värld.

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/02/sou-201705/
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Nya antagningsregler för 
IB-elever till högskolan i Sverige

text: ELSA ÖHLÉN
foto: CHRISTOFFER DRACKE, IMAGEBANK SWEDEN

Från och med den första januari 2017 
infördes nya regler för konvertering av 
IB-betyg (International Baccalaureate) 
till meritvärden för antagning på svensk 
högskola. Gränsen för att tillägna sig fullt 
meritvärde för elever med IB-betyg har höjts 
och det är nu svårare för IB-eveler att få 
fullt meritvärde i Sverige. Beslutet antogs 
med anledning av förändringen av den 
svenska betygsskalan år 2011. Rimligheten 
i förslaget har debatterats. Trots det antogs 
förslaget förvånansvärt snabbt av UHR.

Svenska betygssystemet och IB-betyg skiljer sig från varandra. I 
det svenska gymnasiesystemet är ett A värt 20 poäng, ett B 17,5 
poäng och så vidare. Dessa delas in i antalet kurser och justeras 
med avseende på kursomfattning, vilket kan resultera i maximalt 
20,0 poäng. 

I IB-systemet finns betygskalan 1-7 där eleven samlar ihop poäng 
från varje enskild kurs. De kan samla maximalt 45 poäng. 

I det svenska betygssystemet behövs ingen konvertering till 
antagning för svenska högskola. Det behövs däremot för de med 
IB-betyg. 

Fram till 2016 har 40 IB-poäng och uppåt konverterats till 20,0, det 
vill säga maxpoäng för sökande till svensk högskola. Från och med 
den 1 januari 2017 räknas enbart 44 IB-poäng och uppåt som ett 
meritvärde på 20,0. 

Universitets- och Högskolerådet (UHR) motiverar förändringen 
med att när det nya svenska betygssystemet trädde i kraft 2011, där 

den gamla MVG-IG skalan byttes ut mot A-F skalan, devalverades 
de svenska betygen. UHR menar att det då blev betydligt svårare 
för en elev i det svenska betygssystemet att få toppbetyg än en med 
IB-betyg. 

De nya konverteringsreglerna innebär att det ställs högre krav på 
IB-elvers betyg än tidigare för att antas till de populäraste utbild-
ningarna i Sverige, eftersom de nu behöver fler poäng för att 
tillänga sig högsta meritvärde. 

Det innebär också att det blir relativt enklare för IB-elever att 
komma in på elituniversitet som Oxford, där antagningsgränsen 
är 40 poäng. Detta kan eventuellt leda till att Sverige förlorar ung 
kompetens och arbetskraft till andra länder vilket kan komma att 
hämma Sveriges konkurrenskraft.  

Andra argument mot de nya reglerna är att IB-utbildningen har 
högre akademisk nivå jämfört med svensk gymnasieutbildning och 
att de missgynnas om systemen likställs. Dessutom kan IB-elever 
inte konkurrenskomplettera sina betyg. Ett ytterligare tungt argu-
ment bland motståndare har varit att det svenska betygssystemet 
lider av inflation, något som inte anses finnas i IB:s betygssystem.

Flera av de 63 remissinstaner som fick tillfälle att ge sina synpun-
kter på förslaget ansåg att förslaget var för hårt mot IB-elever och 
framförallt att beslutet låg för kort fram i tiden. Remissen gick 
ut under hösten 2016 och trädde i kraft redan vid årsskiftet vilket 
missgynnar elever som redan studerar vid IB-programmet eftersom 
de inte får likvärdiga möjligheter att planera sina studier. 

debattartikel

Från och med den 1 januari 2017 räknas 
enbart 44 IB-poäng och uppåt som ett 
meritvärde på 20,0. 

http://www.sviv.se
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Seminarieserie 
om att plugga 

utomlands
Svenskar i Världen vill att fler studerar utomlands. Därför 
ordnar vi informationsträffar för dem som är nyfikna på att ta 
chansen och plugga i ett annat land. 

I november bjöd vi in till ett seminarium med middag efteråt 
i Lund. Våren 2016 höll vi ett möte i samarbete med Jusek 
i Stockholm. 2017 planeras flera träffar i samarbete med 
universiteten i Växjö, Uppsala och Stockholm. 

Seminarieserie om utlandsstudier

En tredjedel av landets alla unga har pluggat utomlands, visar ny 
statistik från SCB. Av de 2,2 miljoner som 2014 var mellan 18 
och 34 år hade cirka 700 000 varit utomlands i utbildningssyfte 
någon gång i sitt liv. Bland de med längre högskoleutbildning 
eller annan eftergymnasial utbildning är det däremot ungefär 
17 procent som varit utomlands inom ramen för sina eftergym-
nasiala studier. Av dessa hade ungefär sex procent läst en hel 
utbildning utomlands.

Under de senaste decennierna har allt fler svenska studenter valt 
att läsa delar av eller hela sin utbildning utomlands. MEN under 
förra året valde färre än tidigare att läsa utomlands.

Antalet studenter som rör sig över Sveriges gränser har ökat 
betydligt under de senaste årtiondena. Det gäller både svenska 
studenter som åker utomlands och utländska studenter som 
kommer till Sverige.

Färre svenska utlandsstudenter 2015/2016
Det senaste läsåret har dock antalet svenskar som studerar 
utomlands minskat från 29 100 läsåret 2014/15 till 26 400 läsåret 
2015/16. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) beror en stor del 
av minskningen på en omklassificering av språkkurserna.  Under 
den senaste tioårsperioden har däremot antalet som studerat 
utomlands ökat.

Flest utländska studenter i Lund
Av de inresande studenter som läser i Sverige för första gången 
valde 3240 att studera vid Lunds universitet (LU). Det gör LU 
till det lärosäte som tar emot flest inom denna kategori.  Uppsala 
universitet kommer på en andra plats med 2 040 nya inresande.

Polen och USA allt populärare
Majoriteten av de utresande studerade i Europa, främst i 
Storbritannien, Danmark och Polen. Under de senaste tio läsåren 
har Spanien, Frankrike och Italien tappat studenter medan antalet 
till bland annat Polen och USA har ökat. Som Svenskar i Världen 
tidigare har berättat är det många svenska läkarstudenter som 
läser sin utbildning i Polen.

Seminarier i Växjö och Uppsala i år
I år arrangerar vi ytterligare seminarier i serien om internationella 
studier. Du som funderar på att plugga utomlands hela eller delar 
av din utbildning är varmt välkommen. Liksom tidigare kommer 
kvällarna att bjuda på intressanta och inspirerande talare och en 
paneldebatt. Efteråt blir det Pytt i Panna till alla gäster. Det blir 
säkert givande kvällar!

Exakta datum och program publiceras på sviv.se så snart allt är 
klart. Vi skickar också ut inbjudan i ett nyhetsbrev.

(Källa: SCB)

text  ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

700 000

panelen på seminariet om utlandsstudier i lund i november 2016.

http://www.sviv.se
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Årets majblomma är röd med svarta prickar. Varje exemplar 
är unikt för prickarna sitter på olika ställen på olika sätt. Det är 
en jubileumsblomma eftersom det är 110 år sedan den första 
majblomman såldes.

1907 såldes den första majblomman i Göteborg. Den var alltig-
enom mörkblå. Sedan dess har blommorna inte bara skiftat i 
färg utan även i form, material och design, men aldrig förr har 
majblomman varit prickig. 

– Under flera år har vi fått in många spektakulära förslag från 
barn över hela landet, och inför jubiléet kunde vi äntligen ge 
majblomman ett mönster. Ett konstnärligt designråd fick välja sin 
favoritblomma och det blev den här fina nyckelpigan av 11-åriga 
Miranda i Luleå, säger Majblommans generalsekreterare Lena 
Holm.

Största barnhjälpsorganisationen i Sverige
För 110 år sedan startade Beda Hallberg Majblomman. Sedan  
dess har barnhjälpsorganisationen utvecklats till Sveriges största. 
Att köpa majblommor är att hjälpa barn som har det svårt. 
Glasögon, fritidsaktiviteter och vinterkläder är några exempel på 
vad pengarna går till.

Majblomman fyller 110 år

text  ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

årets blomma är prickig som en 
nyckelpiga.

11-åriga miranda nilsson visar majblomman 
2017. miranda har designat mönstret och 
avtäckte blomman den 12 januari. foto: alma 
vestlund. 

den allra första 
majblomman från 1907.

majblomman  genom tiderna

2016 års blomma med 
annan form.

http://www.sviv.se
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Förslag om nya regler för förnyelse av svenskt 
körkort 

Inom kort föreslås nya regler träda ikraft 
som berör dig som är permanent bosatt 
utomlands och ska förnya ditt svenska 
körkort. 

Regeringen har föreslagit en ändring i körkortslagen. 
Bakgrunden är att Sverige inte uppfyller kraven i EU:s tredje 
körkortsdirektiv, eftersom det är tillåtet för personer som bor 
i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(*EES) att förnya sina svenska körkort. 

Krav på permanent bosättning i Sverige
Den föreslagna ändringen innebär att man måste vara permanent 
bosatt i Sverige eller studera i Sverige sedan minst sex månader 
för att kunna förnya sitt svenska körkort. Förslaget påverkar de 
svenskar som är permanent bosatta i ett land utanför EES. Inom 
EES gäller redan dessa regler sedan tidigare.

Den som har ett svenskt körkort och bor utomlands kan använda 
sitt svenska körkort så länge det är giltigt. Därefter måste 
körkortet förnyas. Om personen då är permanent bosatt i ett land 
inom EES ska körkortet förnyas till ett körkort som är utfärdat 
av det land personen är bosatt i. Om personen är bosatt i ett land 
utanför EES gäller reglerna för det landet.

Gäller inte dig som är tillfälligt utomlands
Du som är folkbokförd i Sverige, men tillfälligt befinner dig 
utomlands på grund av studier, arbete eller en längre resa kan 
fortfarande förnya ditt svenska körkort och få det utlämnat på en 
svensk ambassad eller ett konsulat. 

Ansök i god tid
Det formella beslutet om regeländringen väntas tas av 
Riksdagen under våren och de nya reglerna föreslås gälla från 

och med den 1 maj 2017. Fram tills dess gäller nuvarande regler 
om att ansöka om och hämta ut körkort

Om du ska förnya ditt svenska körkort behöver du skicka in en 
fullständig ansökan till Transportstyrelsen i god tid innan de nya 
reglerna träder i kraft för att Transportstyrelsen ska hinna fatta 
beslut innan dess.

På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa om hur du förnyar 
ditt körkort: 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/
vagtrafik/Korkort/har-korkort/fornya-korkor-
tet/nytt-korkort-fran-utlandet/ .

Under våren pågår ett arbete på Transportstyrelsen med att 
anpassa föreskrifter till lagändringen. 

Länk till föreskriftsremiss
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/
Remisser/remiss-av-transportstyrelsens-fore-
skrifter-om-utlamnande-av-korkort-vid-utlands-
myndighet/ 

Länk till Regeringens proposition
http://www.regeringen.se/rattsdokument/
proposition/2017/01/prop.-20161783/

*EES-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, 
Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, 
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, 
Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern 
och Österrike.

text  SOFIE ANDERSSON, TRANSPORTSTYRELSEN
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Känner du någon svensk klassiker? Det är en person som har 
genomfört fyra svenska långlopp under ett och samma år. 
Klassikern har funnits sedan 1971 och kvinnor har kunnat delta 
sedan 1977. Åldersgränsen är 18 år. Idag har fler än 32 000 
personer, varav 6 000 kvinnor, registrerat sin klassiker. Långt 
fler har genomfört En Svensk Klassiker, men bryr sig varken om 
diplom eller medalj. Vissa har genomfört klassikern mer än 30 
gånger, andra tycker att ett år räcker.

Det krävs uthållighet, envishet och disciplin. Tillbaka får 
deltagarna motivation, glädje och god hälsa.

Fyra lopp ingår
• Vasaloppet eller Öppet spår, 90 km skidåkning, eller 

Engelbrektsloppet, 60 km skidåkning.
• Vätternrundan, 300 km cykling.
• Vansbrosimningen, 3 km simning i öppen älv.
• Lidingöloppet, 30 km löpning.

Superklassikern på 20 timmar
De som har klarat av en superklassiker är personer som har gått 
i mål på ovanstående fyra lopp under en sammanlagd tid på 20 
timmar för män eller 24 timmar för kvinnor.

Kortare varianter av klassikern
Det finns även kortare varianter av klassikern. Tjejklassikern 
riktar sig till tjejer från 15 år och uppåt. Sedan 2006 finns 
Halvklassikern där deltagare kör halva distanserna av den 
riktiga klassikern. Arbetsplatsklassikern och ICA-klassikern är 
samma sträckor som En Svensk Klassiker men där deltagarna 
får längre tid på sig och kör sträckorna hemmavid, till exempel 
9 mil skidor under sex veckor. Skolklassikern vänder sig till 
elever på mellanstadiet för att inspirera barn att röra på sig.

Klassikerkloppen i andra länder
I USA finns flera skidtävlingar som går under namnet 
Vasaloppet. I Changchun i Kina hålls det kinesiska Vasaloppet 
på 50 km. Förutom skog och berg är den kinesiska femmilen 
pyntad med gigantiska snöskulpturer. I Japan på Hokkaido har 
Vasaloppet ordnats sedan 1981. På sommaren kan den som 
vill cykla Vätternrundan 156 km med start i Kina. Målgång 
var tidigare i Nordkorea, men pga oroligheter har hela loppet 
förlagts till enbart Kina de senaste åren. Tyskland har inspirerats 
av Sverige och startat en tysk klassiker enligt samma principer 
Deutschlandklassiker.de.

text ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ
foto VASALOPPET, VÄTTERNRUNDAN, 

VANSBROSIMNINGEN OCH LIDINGÖLOPPET

Modell för svensk 
folkhälsa på export

http://www.deutschlandklassiker.de/
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Som medlem i Svenskar i Världen kan du 
spara ytterligare 10% utöver våra boka-tidigt- 
och weekendpriser när du hyr bil i Sverige, 
Norge och Danmark.   
Gå in på www.avis.se/svenskar-i-varlden för 
att boka din hyrbil redan idag.

NYHET! Håll utkick efter specialerbjudanden 
på långtidshyra av Select Series från 1 mars.

Hyr bil hos Avis - spara upp till 10%

avis.se/svenskar-i-varlden

  




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.sviv.se
http://avis.se/svenskar-i-varlden
http://www.tellusforsakring.se
http://www.sviv.se/kampanj
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I slutet av 2016 
skickade Svenskar i 
Världen och Svensk 
Utlandsundervisnings 
Förening ut en enkät till 
utlandssvenska föräldrar. 
Undersökningen gällde 
svenska barns skolgång i 
utlandet, hur de underhåller 
det svenska språket samt 
deras förhållningssätt till 
högre utbildning i Sverige. 

I synnerhet högre utbildning är av stor 
relevans eftersom Universitets- och 
högskoleämbetet (UHR), trots stort 
motstånd, i år införde nya regler som 
försvårar för elever med IB-betyg att antas 
till svenska universitet och högskolor. 

Enkäten besvarades av föräldrar till 1964 
barn i utlandet. Majoriteten är bosatta i 
Europa, men stora grupper finns också i 
Nordamerika och Asien. 31 % av barnen 
som svarats för går i kommunal, statlig 
eller lokal skola medan 27 % går i privat 
skola eller friskola. Färre, omkring 18 %, 
deltar i svensk utlandsskola och 13 % av 
barnen går i en internationell skola i utlan-
det. Enbart 5 % studerar på internatskola 
eller läser på distans från Sverige.

Hälften talar svenska i 
vardagen
Trots det låga antalet svenska barn som 
utbildar sig på svenska, underhåller de 

generellt sett språket mycket bra. Mer än 
hälften talar svenska i hemmet, på semes-
ter i Sverige eller med sin au pair. Den 
siffran uppgår till hela 55 %. Av de barn 
som inte talar svenska till vardags deltar 
dock många i kompletterande svenskaun-
dervisning, antingen i landet de bor i eller 
på distans. 

Utlandssvenskar är positiva 
till högre utbildning i Sverige
Strax över 41 % av utlandsföräldrarna 
vill att deras barn ska studera vidare vid 
ett svenskt universitet eller högskola. 
Oftast beror det på att de anser att svensk 
utbildning är av hög kvalité samt att den 
är kostnadsfri. Många önskar även att 
deras barn ska få bättre anknytning till den 
svenska kulturen och det svenska språket. 
En del planerar redan en hemflytt till 
Sverige. 

Föräldrar efterlyser ökat 
statligt stöd
Cirka 12 % önskar inte att deras barn ska 
studera vidare i Sverige. Det kan handla 
om att de anser utbildningen vara bättre 

utomlands, att barnen inte talar tillräck-
ligt bra svenska eller att de inte har några 
planer på hemflytt. 

Många föräldrar uppmärksammar att det 
finns ett bristfälligt utbud av komplet-
terande svenskundervisning utomlands 
och att det är kostsamt. Därför anser de 
att högre statligt stöd till svenskunder-
visning i hemmet såväl som till Svenska 
Skolan är viktigt, eftersom det underlättar 
underhållandet av det svenska språket och 
förenklar hemflytt till Sverige. 

Förändrade antagningsregler 
upplevs negativt
Flertalet föräldrar är oroade över hur 
de nya antagningsreglerna för studenter 
med gymnasial IB-examen kommer 
att  påverka deras barns möjlighet att 
studera vidare på svenska universitet och 
högskola. 

Ett trettiotal föräldrar har skrivit längre 
inlägg om hur en förändring i antagnings-
regler påverkar deras barns möjlighet till 
att studera vidare i Sverige. Merparten 
upplever att förändringen kommer att 
påverka deras barn negativt. 

Svenskar i Världen ställde oss i vårt 
remissvar till UHR kritiska till förändrin-
gen av konverteringen av IB-betyg och 
lobbade för att den inte skulle träda i kraft.

Enkätresultaten i sin helhet
Rapporten med enkätresultaten hittar du 
på vår webbplats

Utlandssvenska föräldrar 
efterlyser ökat stöd för 

svenskundervisning

text ELSA ÖHLÉN OCH LOVISA VATEMAN
foto: LENA GRANEFELDT, IMAGEBANK SWEDEN

http://www.sviv.se
http://www.sviv.se/wp-content/uploads/2017/02/Summering-och-analys-av-enka%CC%88tsvar.pdf
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Vad kan Brexit innebära för 
utlandssvenskarna i Storbritannien?

text ELSA ÖHLÉN

Det finns få saker som det 
rapporteras om så flitigt 
i svenska medier som 
Storbritanniens planer på 
att lämna EU. Chocken 
efter folkomröstningen i 
somras har lagt sig men en 
stor fråga är fortfarande 
vilka fördelar EU medbor-
gare kan tänkas få behålla 
för att bo och arbeta i 
Storbritannien. Vad händer 
med de 3.5 miljoner EU 
medborgare som bor i 
landet, varav 90 000 av 
dessa är svenskar?

- Hellre ingen uppgörelse alls för 
Storbritannien än en dålig uppgörelse, 
sade Theresa May i ett uppmärksammat 

tal den 17 januari. 

May planerar istället att gå i linje med 
vad som i medier kallats ”hårda” Brexit, 
dvs. där Storbritannien inte vill acceptera 
fri rörlighet som konsekvens av ett avtal 
med EU om frihandel. Mays bud är att 
hon vill lämna in den formella ansökan 
om utträde ur unionen i mars 2017, varpå 
enligt nuvarande regler förhandlingarna 
får ta max två år.

Förhandlingarna kan 
försenas 
Den 24 januari fastslog Högsta Domstolen 
att regeringen inte kan inleda utträdet 
utan godkännande av parlamentet, något 
som kan komma att försena processen. 
Enligt BBC förväntas de flesta riksdagsle-
damöter rösta för förslaget, annars skulle 
de rösta emot folkviljan. 

Det kan dock även finnas starka incita-
ment för partier och riksdagsledamöter att 
motsätta sig förslaget eller ställa motkrav 

då de vill tilltala de stora väljargrupperna 
som är emot Brexit eller som hellre vill se 
en ”mjukare” Brexit.  

Handelsavtalet som ska förhandlas fram 
ser ut att bli ytterligare en komplicerad 
del, då den behöver enhälligt stöd av mer 
än 30 nationella och regionala parlament 
runtom i EU, något som kan ta tid. May 
har även lovat att parlamentet ska få rösta 
om det framförhandlade avtalet. Inget 
besked har hittills lämnats på vad som 
sker om parlamentet röstar nej.

- Ena sekunden känns allt lugnt och 
andra sekunden känns det som att man 
kommer bli utkastad, säger 24-åriga Signe 
Terneborg. Signe Terneborg har bott och 
jobbat i London i två. Hon menar att det 
är tryckt stämning hos de som inte är 
brittiska medborgare. 

Varken Signe eller någon i hennes 
bekantskapskrets har fått någon informa-
tion om vad som kommer att hända med 
dom, varken från UD eller arbetsgivare. 

storbritannien ska ha bästa möjliga handelsavtal med eu efter utträdet, har theresa may poängterat.

http://www.sviv.se


Hon känner sig relativt lugn, men vet inte hur hennes framtid i 
London kommer se ut. 

- Jag tycker så synd om alla som har bildat familj här. De måste 
känna sig extremt osäkra. Ena sekunden känns allt lugnt, andra 
sekunden känns det som att man kommer bli utkastad, säger 
Signe.

Rasismen ökar
Signe anser att det märks tydligt att landet blivit mer rasistiskt. 
Speciellt polacker blir hårt kritiserade och många Brexit före-
språkare säger att invandrare kommer hit och lever på deras 
bidrag. Signe har inte själv råkat ut för några påhopp men tror att 
det är dels för hon bor i London och dels för att hon är svensk. 
”Jag tror att vi svenskar är ganska förskonade från påhopp här, vi 
ses för det mesta som “bra” invandrare, vilket är så himla löjligt”. 
Signe tror att det förmodligen bara kommer bli värre, och har 
till och med börjat tänka i banorna om hon vill bo kvar i London 
efter Brexit.

Katastrof för universiteten
Henrik Ljung, svensk student på King’s College i London, känner 
inte igen sig i beskrivningen av den rasistiska utvecklingen 
utan tycker London är en fantastisk och internationell stad som 
omfamnar mångfalden. Men han påpekar att han å andra sidan 
lever i lite av en studentbubbla och tror att det skonat honom från 
de erfarenheter Signe beskriver. 

Universiteten har haft en enorm opinion emot Brexit då de är 
rädda att inte kunna locka internationella studenter. Storbritannien 
har många universitet i världsklass där de internationella studen-
terna och anställda spelar en viktig roll, och de har varit tydliga 

med att de vill fortsätta vara öppna för det. Henrik berättar att 
han förvånas över hur öppet kritiska lärare är mot Brexit ”alla är 
liksom överens om att det är idiotiskt och en katastrof för brittiska 
universitet”. 

Oron är stark bland svenskar
På Facebook-forumet ”Londonsvenskar” dyker det ofta upp 
inlägg med oroliga svenskar som inte vet vad de ska ta sig till, 
ofta har de investerat mycket i landet. Henrik skulle personligen 
gärna stanna i London men i dagsläget är det osäkert om det är 
möjligt. ”Folk spekulerar ju såklart men generellt avvaktar man” 
säger han. Även Signe målar upp en bild av osäkerhet och oro. 
”Folk tvekar att söka jobb här i landet eftersom de numera är 
rädda att ingen kommer att vilja anställa dem, många känner sig 
tvungen att ansöka om medborgarskap”.  Signe vill själv bo kvar 
i London och hade tidigare planer på att investera i en lägenhet 
men nu känns situationen alltför osäker. 

Vad kan du göra som utlandssvensk i 
Storbritannien? 
Du kan registrera dig hos myndigheterna så snabbt du kan. Om 
du vid tid för ett slutgiltigt Brexit kan styrka att du vart bosatt 
i landet i minst fem år kan du sannolikt få ett brittiskt medbor-
garskap ifall du har trovärdiga referenser om din goda karaktär, 
planerar att bo kvar i landet samt om du behärskar språket och 
klarar ett ”life in UK”-test. 

Exakt hur Brexit kommer påverka utlandssvenskar återstår att 
se. Det är först i samband med förhandlingarna som det kommer 
stå klart vad Brexit kan innebära för svenska medborgare och 
svenska företag i Storbritannien. Om Theresa May får genom sin 
agenda om ett hårt Brexit tyder mycket på en stor förändring som 
kan innebära problematik för de som vill bo, arbeta eller studera i 
Storbritannien. 

Vill du veta mer?

Om Brexit
All you need to know about the UK leaving the 
EU
 
Alex Hunt & Brian Wheeler, BBC News 24 January
 
(http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887?int-
link_from_url=http://www.bbc.com/news/live/
uk-politics-38635035&link_location=live-reporting-story) 

Hur du ansöker om att bli brittisk medborgare 
Storbritanniens regerings hemsida
 
(https://www.gov.uk/becoming-a-british-citizen/
check-if-you-can-apply)

”Folk tvekar att söka jobb här i landet 
eftersom de numera är rädda att ingen 
kommer att vilja anställa dem, många 
känner sig tvungen att ansöka om 
medborgarskap”

http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887?intlink_from_url=http://www.bbc.com/news/live/uk-politics-38635035&link_location=live-reporting-story
http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887?intlink_from_url=http://www.bbc.com/news/live/uk-politics-38635035&link_location=live-reporting-story
https://www.gov.uk/becoming-a-british-citizen/check-if-you-can-apply
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År 2017 kör igång med 
en rad viktiga händelser. I 
början av året passerade 
Sverige 10 miljoner invånare. 
Vi påbörjade vår tvåårsperiod 
som medlem i FN:s säker-
hetsråd. Ordförandeland för 
EU första halvåret 2017 är 
Malta.

Senare under våren fyller EU 60 år. I mitten 
av mars hålls Parlamentsval i Nederländerna 
och senare samma månad påbörjar Storbri-
tanninen processen att lämna EU enligt 
premiärminister Theresa May. Den 23 april 
är det presidentval i Frankrike omgång 1 
och den 7 maj omgång 2. I Iran är det pres-
identval den 19 maj och den 24 september 
Förbundsdagsval i Tyskland.

Bob Dylan håller tre konserter 
i Sverige

Den 1, 2 och 9 april gästar nobelpristagaren 
i litteratur 2016, Bob Dylan, Sverige och 
håller tre konserter i Stockholm och Lund. 

Skid-VM, Friidrotts-VM och 
Fotbolls-EM

I Lahtis är det Skid-VM i längdskidor 22 
februari - 5 mars med flera svenska stjärnor 

som har chans att komma 
på pallen. Den 16 juli - 6 
augusti är det Fotbolls-EM 
för Damer. Pia Sundhage 
och det svenska landslaget 
siktar förstås högt här och 
torde ha goda möjligheter 
att gå långt. Den 4-13 au-
gusti är det VM i Friidrott 
i London.

Femte Millenie-
boken

David Lagercrantz bok 
Millenium 5 kommer ut 
i höst. Själv säger han att 
den ska bli mer hårdkokt 
och zlatanskt än tidigare 
böcker i serien. Millenium 5 
översätts till 56 språk.

Filmen Euphoria med Alicia Vikander och 
Eva Green har premiär till hösten. 

Reformationen fyller 500 år

Svenska kyrkan uppmärksammar reforma-
tionsåret 2017 med mängder av aktiviteter. I 
år är det 500 år sedan Martin Luther påbör-
jade reformationen, som förändrade både 
kyrkan och samhället. 

Tall Ships Races

Fem hamnstäder står värd för 2017 års Tall 
Ships Race som äger rum på Östersjön. 
30 juni - 3 juli är Halmstad värdhamn för 
segeltävlingen med många evenemang i 
folkfestens utbud. Efter fyra dagar på väst-
kusten seglar skeppen vidare mot Kotka och 
sen Åbo i Finland, Klaipeda i Lituaen med 
mål i polska Szczecin. Halmstad var även 
värdhamn för tävlingarna 2011.

Svenska Oscarschanser

Den 26 februari leder komikern Jimmy 
Kimmel den 89:e Oscarsgalan i USA. 
Publiksuccén En man som heter Ove är 
Sveriges Oscarsbidrag i kategorin Bästa 
icke engelskspråkiga film. 

Årets Svensk i Världen 2015 Max Martin är 
nominerad i kategorin bästa originallåt för 
“Can’t stop the feeling” i filmen “Trolls”. 
Låten framförs av Justin Timberlake. Os-
carsgalan sänds natten mellan den 26 och 27 
februari klockan halv tre, svensk tid.

Sedelbyte igen

Efter den 30 juni är 100- och 500-kro-
norssedlar ogiltiga och gamla 1-, 2- och 
5-kronors mynt.

På gång i Sverige och i världen 2017

text ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

tall ships races gästar 2017 halmstad i början av juli.  
foto: Wikimedia commons.

http://www.sviv.se
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Verklig huvudman för 
företag och föreningar 

Riksdagen väntas under våren besluta 
att 800 000 företag och juridiska person-
er måste anmäla verklig huvudman till 
Bolagsverket under andra halvan av 2017. 
En verklig huvudman är en eller flera 
personer som ytterst äger eller kontrollerar 
ett företag, en förening eller annan typ av 
juridisk person. 

Syftet är att banker och finanspolisen ska 
kunna ta reda på vem som står bakom ett 
företag. Bolagsverket tar fram en e-tjänst 
där man kan söka information i registret. 
Informationen ska bidra till att bekämpa 
penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bolagsverket har mer information.

Ekonomi för ungdomar

Studier. Lån och bidrag höjs sammanlagt 
med 112 kronor per fyraveckorsperiod 
från 9 904 kronor till 10 016 kronor.

Gratis tandvård. Åldersgränsen för fri 
tandvård höjs från 19 till 21 år. 

Skärpta krav på studielån

USA-svenskar är skyldiga Centrala Stud-
iestödsnämnden CSN en miljard kronor. 
9 200 utlandssvenskar har smitit från CSN-
skulder på 2,3 miljarder kronor. I år vill 
CSN ta krafttag för att driva in lånen.
 
CSN har inlett samarbete med fler 
inkassobolag i andra länder och förbättrat 
samarbetet med norska kronofogden. 
CSN begär att ett särskilt register för 
kontaktuppgifter till utlandssvenskar 
skapas, exempelvis hos Skatteverket. CSN 
anser att en sådan myndighetsfunktion 
skulle kunna användas så att staten får en 
effektiv indrivning oavsett om det rör sig 

om Skatteverket, Försäkringskassan eller 
studielånen.

58 600 utlandsboende svenskar avviker 
från sina skulder enligt CSN. I USA låter 
24 procent av svenskarna med studie-
skulder bli att betala. Därför lägger CSN 
ner särskilt mycket resurser i USA. Totalt 
driver CSN in skulder från svenskar i 130 
av världens länder – 55 fler länder än förr. 
Fortfarande finns dock 65 länder dit CSN:s 
långa arm inte når.

Barnfamiljer

Flerbarnstillägget höjs med 128 kronor i 
månaden från tredje barnet. En trebarnsfa-
milj får då totalt 3 880 kronor i månaden i 
barnbidrag.

Föräldrapenning. Den högsta ersättnin-
gen i föräldraförsäkringen höjs med unge-
fär 320 kronor i månaden. Det beror på att 
taket för den högsta ersättningen höjs.

Pensionärer

Inkomst- och tilläggspensionerna ökar 
med 2,8 procent för dem som inte har 
garantipension eller bostadstillägg.

Den lägsta pensionen, för dem som enbart 
har garantipension, höjs med 89 kronor i 
månaden till 7 952 kronor i månaden för 
ogifta och med 79 kronor i månaden till 7 
093 kronor i månaden för gifta.

Fri öppenvård. Alla som fyllt 85 år får 
besöka öppenvården gratis.

Hållbar utveckling

Skatten på bensin höjs med 23,8 öre per 
liter och höjningen på diesel blir 21 öre 
per liter.

Miljöbilar. Nedsättningen av förmånsvär-
det för elbilar, laddhybrider och gasbilar 
förlängs till och med 2020 och minskas till 
högst 10 000 kronor per år.

Den 6-17 november har FN klimatmöte i 
Bonn, COP23. Earth Hour hålls över hela 
jorden den 25 mars, 20.30 -21.30 svensk 
tid.

Den 10 juli öppna två nya pendeltågssta-
tioner - Stockholm City och Stockholm 
Odenplan. Då börjar pendeltågen trafikera 
den nya, egna spårtunneln Citybanan un-
der centrala Stockholm, vilket ska minska 
störningarna från annan tågtrafik.

Rutavdrag och reparationer. Det blir 
möjligt att få rutavdrag för reparation av 
vitvaror i hemmet. Momsen sänks från 25 
till 12 procent på mindre reparationstjän-
ster, till exempel av cyklar och skor.

Alla EU:s ekonomier växer

För första gången sedan 2007 beräknas 
samtliga 28 medlemsländer nå positiv 
BNP-tillväxt 2016, 2017 och 2018, enligt 
Quartz. Rumänien ökar mest med 4,8 
procent. Sämst till tillväxt i EU bedöms 
Finland ha det fjärde kvartalet. Unionens 
gemensamma tillväxt för 2017 och 2018 
beräknas bli 1,8 procent, enligt en prognos 
från EU-kommissionen. De ekonomiska 
kalkylerna är dock instabila med tanke på 
Donald Trumps ännu okända EU-politik 
samt viktiga val som hålls under året.

Sjukpenning

Försäkringskassans högsta sjukpeng från 
dag 15 och framåt höjs med 8 kronor per 
dag till 714 kronor per dag eller cirka 21 
420 kronor i månaden.

Bostadsförsäljning

Taket för uppskovsbeloppet vid 1 450 000 
kronor slopas i fyra år, från den 21 juni 
2016 till den 30 juni 2020 så att det går att 
göra hur stora uppskov som helst. Den här 
förändringen gäller oavsett om man köper 
en dyrare eller billigare bostad.

Reglerna ändras också så att det går att 
göra större uppskov än tidigare om man 
köper en mindre bostad. Den regeländrin-
gen blir permanent.

http://www.sviv.se
http://www.bolagsverket.se


GLOBAL MOVING & RELOCATION.
THE SCANDINAVIAN WAY.

Alfa – The Scandinavian Mobility Services Company

Svenska Mässan, Göteborg 4–5 mars
Konsert & Kongress, Linköping 1–2 april

FASTIGHETSMÄSSAN

KÖPA HUS
UTOMLANDS

Gratis inbjudan 
på fairmedia.se

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

http://www.alfamoving.se/
http://www.fairmedia.se
http://stockholmsogonklinik.se
http://www.sviv.se/kampanj
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Till minne av Ulf Dinkelspiel 

Diplomaten, statsrådet och finansmannen Ulf Dinkelspiel 
har gått bort i cancer, den 9 januari 2017. Han blev 77 år 
gammal.

Ulf inledde sin karriär på Öhman Fondkommission, där 
fadern Max var verkställande direktör. Blott 21 år gammal 
blev han landets yngsta mäklare.

Från 1962 var Ulf anställd vid Utrikesdepartementet och 
tjänstgjorde bland annat i Tokyo, OECD-delegationen i 
Paris och Washington D.C. 1982 blev han ambassadör och 
var därefter chefsförhandlare för EG-frågor under åren 
1988 till 1991.

Ulf var Europa- och Utrikeshandelsminister i regeringen 
Carl Bildt 1991 till 1994, där han ledde förhandlingarna 
om svenskt EU-medlemskap. Efter tiden som statsråd 
återvände Ulf till näringslivet som bland annat VD för 
Exportrådet 1995 till 2003.

Under hela sex år, från 2004 till 2011, var Ulf ordförande 
i Svenskar i Världen. Ulfs ordförandetid var dynamisk 
med många tunga frågor på agendan; medborgarskaps-
frågor, röstförfarande i utlandet, skattelagstiftning och 
hemvändarfrågor. Något som engagerade Ulf starkt var 

satsningen på internet och ökad närvaro i sociala medier för kontakt med 
utlandssvenskarna. Under hans tid byggde Svenskar i Världen en ny 
webbplats med utökade funktioner och bättre service.

Ulfs tanke var att Svenskar i Världens webbplats skulle bli en samman-
hållande plattform för lokala föreningar och handelskammare runt om 
i världen och en plats där information enkelt kunde delas. Under Ulfs 
tid kom vi en bra bit på väg. Det var en energifylld tid i organisationens 
historia och Ulf gjorde stora insatser för att göra Svenskar i Världen mer 
känt både i Sverige och internationellt.

Vi är mycket tacksamma över Ulfs stora insatser för organisationen. Han 
lämnade Svenskar i Världen som en stabil och respekterad organisation 
med en tydlig målsättning att även framöver vara en länk mellan Sverige 
och utlandssvenskarna och har även därefter förblivit i nära kontakt. För 
mig personligen har det varit en stor glädje att samarbeta med Ulf under 
många år.

Vi minns Ulf med värme och glädje och våra tankar går till hans hustru 
Louise och hans familj.

Karin Ehnbom-Palmquist,
Generalsekreterare, Svenskar i Världen

http://www.sviv.se


Möte med nordiska 
systerorganisationer

I början av året träffades alla nordiska systerorganisationer i 
Göteborg. På mötet diskuterades aktuella lobbyfrågor. I Norge drivs 
frågan om dubbelt medborgarskap, som ännu inte är möjligt i vårt 
västra grannland. Här kunde övriga länders representanter bidra 
med erfarenheter. I Danmark blev det tillåtet för ett år sedan att ha 

dubbelt medborgarskap. 
I Finland arbetar man för att poströstning från utlandet ska bli 
möjligt, medan vi i Svenskar i Världen vill gå ett steg längre och 
tillåta e-röstning. 

Finland var det land som först införde Utlandsfinländarnas 
Parlament. De håller sitt tionde parlament i sommar, medan Svenska 
i Världen anordnar sitt sjätte parlamentet i augusti 2017. 

I alla nordiska länderna satsar vi på att sprida information via sociala 
medier, nyhetsbrev och tidningar för att nå ut till så många som 
möjligt.

på bilden syns från vänster: lars bergman från 
riksföreningen för sverigekontakt, hanne åberg 
på norWegians WorldWide, anne marie dalgaard 
på danes WorldWide, karin ehnbom-palmquist på 
svenskar i världen och nya generalsekreteraren för 
suomi seura tina strandberg.

http://www.handyscandi.uk
http://www.sofiadistans.se
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Oavsett vilken roll du har eller vilket område du arbetar med inom 
ABB så bidrar du till att skapa en bättre värld. ABB:s världsle-
dande teknik gör världen mer energieffektiv och hållbar.

– Inom ABB jobbar vi med teknik i världsklass till kunder inom 
industri, energisektorn och transport och infrastruktur, säger 
personaldirektör Maria Brithon Brinck. Våra medarbetares fantas-
tiska engagemang och kompetens är grunden till att vi hela tiden 
lyfter oss som företag och stärker vår konkurrenskraft. Vi vet också 
att många inom ABB drivs av att vara med att skapa ett hållbart 
samhälle. 

Ett exempel finns inom kraftöverföring där ABB:s teknik möjlig-
gör att mer el kan överföras över långa avstånd och med minimala 
förluster. Där el från vindkraftparker till havs överförs och ansluts 
till elnätet på fastlandet där människorna finns. Samma sak gäller 
vattenkraft från avlägset belägna kraftverk som transporteras långa 
sträckor till användarna i tättbefolkade områden i exempelvis Kina. 

ABB förbättrar också industrins och byggnaders energieffektivitet. 
Med hjälp av våra motorer, drivsystem och fastighetsautomation 
kan energianvändningen minska betydligt. 

– Vi har höga ambitioner både hur vi ska arbeta med klimatföränd-
ringar och hur vi ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Arbetet sträcker 
sig från hälsa och säkerhet till att integrera mänskliga rättigheter 
och mångfald i affärsverksamheten.
 

ABB anses vara en attraktiv arbetsgivare
– Världsledande teknik, ABB rankas som 1-2-3 inom de flesta av 
våra kärnverksamheter. Det innebär att medarbetarna får jobba i 
team med de främsta i världen. Möjligheten till utveckling inom 
olika områden är stor. Vi som global aktör gör det möjligt att 
erbjuda intressanta roller både lokalt och globalt, avslutar Maria 
Brithon Brinck. 

En bättre värld börjar med dig

Mångfald en del av ABB:s hållbarhetsarbete

• Mångfald handlar inte bara om kvinnor och män utan även 
om andra kulturer, sexuell läggning, ålder eller funktion-
snedsättning. Här finns det mer att göra och vi välkomnar 
olikheter. ABB har ett forskningscenter i Västerås med cirka 50 
nationaliteter och i Ludvika jobbar cirka 40 nationaliteter.

• ABB är med i praktikinitiativet ”Äntligen jobb” för att 
minska utanförskapet och bidra till att fler utlandsfödda akade-
miker får en rättvis chans på den svenska arbetsmarknaden.

• Varje år söker flera tusen unga sommarpraktik på ABB, drygt 
900 får plats.

Svenskar i Världens 
huvudintressenter

ABB är en av Svenskar i Världens åtta huvudintressenter, som 
alla deltar aktivt i våra projekt och har möjlighet att påverka och 
ge egna synpunkter på vad som bör prioriteras inom organisa-
tionen.

Är ni som företag intresserade av att bli huvudintressent eller 
partner till Svenskar i Världen? Kontakt kansliet på telefon 08-

661 54 10 eller per mejl svenskar.i.varlden@sviv.se

text: ABB foto: kim norman

http://www.sviv.se
mailto: svenskar.i.varlden@sviv.se
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SVENSKAR I VÄRLDENS OMBUD

Att saker inte fungerar som 
hemma är en del av charmen 
med att bo i Uganda
 

En av Svenskar i Världens främsta resurser är våra över 120 ombud i världens alla hörn. 
De representerar oss lokalt och är vårt ansikte utåt i sina hemländer. Ombuden har 
specialistkunskaper i frågor som rör utlandssvenskar i just deras länder. Erik Frisk är 
ombud i Uganda och har lång erfarenhet av att bo och arbeta utomlands. 

text ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ
foto PRIVAT

1.       Vad är det viktigaste du har gjort 
som ombud för Svenskar i Världen under 
det senaste året?

Tyvärr verkar det vara förhållandevis få 
svenskar som reser till Uganda privat eller 
i tjänsten. Därmed får jag inte så många 
förfrågningar som ombud här. Ibland trillar 
de dock in och jag försöker hjälpa till så 
mycket jag kan. Jag berättar hur saker och 
ting är och fungerar på plats och vart man 
kan vända sig i olika frågor och få mer 
information.
 
2.       Vad vill du göra det närmaste året i 
din roll som ombud?

Jag hoppas kunna fortsätta ge bra svar till 
de som hör av sig med frågor, högt som 
lågt. Att marknadsföra Svenskar i Världen 
bland de svenskar jag träffar här är också 
en självklarhet. Hoppas att jag får fler 
frågor och funderingar från läsarna om 
Uganda!
 
3.       Vilka är de största fördelarna med 
att bo i Uganda?

Den största fördelen, som jag tror att alla 
svenskar uppskattar, är vädret. Det är 
precis lagom varmt varje dag hela året. 
Inte för varmt, inte för kallt, inte för hög 

luftfuktighet eller regnigt. Som en 
perfekt svensk sommardag varje dag 
helt enkelt.

Man kan också vara förhållandevis 
anonym eftersom folk inte anser att det 
är särskilt spännande med utlänningar. 
Man blir sällan påhoppad, vilket kan  
vara ganska besvärligt med att vara 
utmärkande i andra länder.
 
4.       Vilka är de vanligaste frågorna du 
får i egenskap av ombud för Svenskar 
i Världen?

Framförallt frågor om safaris, vart man 
ska åka och med vem och vilka parker 
som är bäst. Säkerheten, som är alldeles 
utmärkt för övrigt, är även den en vanlig 
fråga som väcker oro hos många. 
 
5.       Dina viktigaste tips till svenskar 
som ska flytta till Uganda?

Uganda erbjuder en enkel tillvaro. Även 
om trafiken ibland kan vara besvärlig 
och servicen inte är vad man är van vid, 
har man inget att frukta eller bekymra 
sig för så länge man har en nypa bonn-
vett.

 sportdag på förskolan.

http://www.sviv.se
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ERIK FRISK
hemort: gränna/aneby, uppvuxen i 

ödeshög.

bostadsort: kampala

yrke: project manager consultant, 
unicef, u-report, WWW.ureport.ug

bakgrund: civilekonom, stockholms 

universitet

familj: fru och två döttrar

antal år som ombud: 7

antal år i landet: 4

6.       Vad är största fördelen med att vara svensk i Uganda?

Sverige och Uganda har en speciell relation och många ugand-
ier som jag träffar har någon koppling till Sverige. Det är inte 
ovanligt att stöta på folk i butiker eller på fester som talar eller 
förstår svenska tack vare att de har tillbringat tid i Sverige. Många 
ugandier bodde i Sverige under oroligheterna på 80-talet. The 
First Lady, Janet Museveni, bodde i Sverige med sina barn.
 
7.       Vad känner ugandier generellt till mest om Sverige? 

Gemene man känner tyvärr inte till så mycket om Sverige annat 
än Zlatan, tror jag.
 
8.       Varför flyttade du till Uganda?

Min fru fick jobb som SARC (Special Assistant to the Resident 
Coordinator) på UN Resident Coordinators office 2013 så vi har 
bott här i lite över 4 år snart. Vi arbetar nu båda inom FN.
 
9.       Vad saknar du mest från Sverige?

Jag saknar bra vägar. Jag saknar även tryggheten med att saker 
och ting fungerar som man förväntar sig att de ska, oavsett om 
man ska köpa en läsk eller ha med en myndighet att göra. I 
Sverige finns det uppstyrda klara regler som gäller för alla och 
man vet hur saker och ting fungerar och eventuellt utfall. Detta 
kan jag sakna ibland. Å andra sidan är bristen på detta en del av 
charmen med att vara någon annanstans.

på noshörningstrekking till vänster. till höger lokaltrafiken med en boda boda - motorcykeltaxi - och en taxi (med de visa orden) som fungerar mer 
som lokalbuss med rutter och konduktör.

nilens brusande fall.

visst finns det kräftor och dill även i uganda. visserligen 
amerikanska, men mycket goda. pris: 20 kr/kg.

http://www.sviv.se
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Generalsekreteraren på besök 
hos utlandssvenskar i Thailand

I januari i år besökte Generalsekreterare Karin Ehnbom-Palm-
quist  Thailand och hade möten med svenskkolonin i HuaHin och 
i Bangkok. Många svenskar bor delar av året i Thailand och njuter 
av det varma klimatet. 

Alltfler bosätter sig för längre perioder i landet och en fråga som 
har aktualiserats är sjukvårdsförsäkringen. En svensk hem-
försäkring täcker i regel 45 dagar utomlands, men sedan står 
många utan skydd vid sjukdom.  Svenskar i Världen undersöker 

med olika aktörer möjligheterna att ta fram ett kompletterande 
försäkringsskydd. Läs vad försäkringskassan säger om sjuk-
försäkring för utlandssvenskar på sidan 4 i tidningen. 

I Bangkok finns Thai- Swedish Chamber of Commerce, där många  
svenska företagen ingår. Vid ett möte på handelskammaren fick 
generalsekreteraren möjlighet att berätta om Svenskar i Världen. 

mingel på handelskammaren i bangkok. vänstra bilden med ordförande jan eriksson. högra bilden med bland annat jiraya chanchon som är vd för 
handelskammaren som står längst till höger på bilden. 

text KARIN EHNBOM-PALMQUIST

http://www.sviv.se
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I början av året har två personer som 
varit Årets Svensk i Världen avlidit. Oscar 
Carlsson var den allra förste pristagaren 
år 1988 och 2012 fick Hans Rosling 
utmärkelsen.

Indienpumpens uppfinnare

Att få hjälpa andra blev livets stora gåva, tyckte Oscar Carlsson. 
1968 åkte han till Indien som biståndsarbetare. Oscar var 
ursprungligen bilmekaniker och yrkeslärare, men blev senare 
missionär och uppfinnare. 

Som teknisk ledare för olika vattenprojekt i Indien, Kongo och 
Zaire utvecklade han enkla men tekniskt geniala och effektiva 
lösningar för vattenförsörjning. Bland annat konstruerade han en 
handpump, India Mark II, för borrade djupbrunnar som förän-
drade och räddade livet på många människor. Pumpen används 
idag i 36 länder och har tillverkats i fem miljoner exemplar.

Oscar Carlsson verkade utomlands i många år, men hade också 
en stark ställning i Sverige. Han dog efter en tids sjukdom den 18 
januari i år och sörjs närmast av sina tre barn.

En sann folkbildare 

2012 utnämndes Hans Rosling, professor i internationell hälsa 
vid Karolinska Institutet, till Årets Svensk i Världen. I samband 
med prisutdelningen höll han ett bejublat tal i Industrisalen, som 
nog alla närvarande minns väl. Han var var en sann folkbildare 
som på ett alldeles eget och synnerligen pedagogiskt, konkret 
och optimistiskt sätt kunde förklara utvecklingen i världen. Som 
orädd, rolig och innovativ föreläsare kommer hans tal att leva 
kvar i många år framöver.

Stiftelsen Gapminder som han grundade har syftet att verka för 
god global utveckling genom att göra statistik lättare att använda 
och förstå. En av Hans största insatser var att han gjorde aktuell 
fakta tillgänglig och lättfattlig för allmänheten. Han intervjuades 
flitigt i svensk och utländsk press och var ett erkänt namn i inter-
nationella biståndskretsar.

Hans Rosling var med och grundande den svenska avdelningen av 
Läkare utan gränser. När han arbetade i Mocambique för samma 
organisation, växte hans intresse för vad ländernas politiska 
system och ekonomi betydde för utvecklingen. I samband med 
Ebolakrisen för ett par år sedan gjorde han en stor insats för att 
bromsa spridningen av epidemin.

hans rosling var årets svensk i världen 2012.oscar carlsson, den förste årets svensk i världen 1988.

text ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

Två Årets Svensk i Världen har avlidit

http://www.sviv.se
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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

http://www.sviv.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
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SAMARBETSPARTNERS

Bbi Communications 
Civilekonomerna

Grant Thornton  
Humle Kapitalförvaltning 

Internationella Klubben
JUSEK

Mas Amigos
Multimind Bemanning

Naturvetarna
SACC New York 

SACC Fort Lauderdale 
Skandinaver på 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 Zurich
Svenska Klubben på Malta
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.carnegie.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
http://www.stenasessan.se


PÅ GÅNG PÅ KANSLIET
• Vi arbetar med de resolutioner som togs fram vid Parlamentet 2015. 
Anmälan till 2017 års Sommarprogram den 22-23 augusti läggs ut i vår.
• Arbetet med boken om Hemflytt fortskrider och en redaktör är tillsatt att 
skriva en bok för Medflyttare. Vi söker medflyttare att intervjua till den.
• I början av året sjösatte vi en varumärkeskampanj för att få fler medlem-
mar och följare. Nya medlemmar erbjuds medlemskap för 400 kronor.
• 18-19 februari ställer vi ut med monter och föreläser på Köpa Hus 
Utomlands mässan i Älvsjö
• Vi förbereder mötet i mars med riksdagsgruppen för utlandssvenskar.
Avier för årets medlemskap har skickats ut

UTFLYTTARBOKEN
 
Ska du eller någon du känner flytta utomlands? Köp 
Utfyttarboken! Den är full av viktig information om vad som 
är bra att tänka på vid en utlandssflytt. Skicka ett mail till 
svenskar.i.varlden@sviv.se och beställ önskat antal. Skriv 
för- och efternamn samt leveransadress. Vi återkommer med 
betalningsinformation och portokostnad. För betalande 
medlemmar kostar boken 60 kronor + porto. Är du inte 
medlem är priset 100 kronor + porto. 

Två nya 
praktikanter 
på kansliet

våren
2017

Jag heter Elsa och är under våren praktikant 
på Svenskar i Världen! En stor anledning till 
att jag sökte mig hit är den internationella 
anknytningen. Jag anser att frågor som tas 
upp här är av stor vikt för alla som, liksom 
jag själv, har ett internationellt intresse och 
dessutom ser sig själva bo i andra delar av 
världen under perioder av livet. 

Till saken hör väl att jag är resglad, älskar 
att lära känna andra kulturer och har ett stort 
intresse för Latinamerika! Till sommaren 
tar jag examen i statskunskap från Uppsala 
Universitet. 

Jag heter Elisa och är en 21-årig student från 
Försvarshögskolan som just nu genom-
för min praktik på Svenskar i Världen. 
Direkt efter gymnasiet började jag min 
kandidatutbildning i statsvetenskap på 
Försvarshögskolan då jag visste att jag i 
framtiden ville jobba med internationella 
relationer och krishantering.  

Efter snart tre års studier är jag redo att 
doppa tårna i min framtida arbetsmarknad 
och kommer under de kommande månaderna 
sitta på kontoret på Svenskar i Världen för 
att bistå med svar på de många frågor som 
rör utlandssvenskar. 

Till hösten har jag planer på att flytta utom-
lands och siktet är inställt på Frankrike för 
att lära mig franska och förhoppningsvis 
få härliga minnen och erfarenheter. Detta 
gör det särskilt roligt att gräva ner mig i 
alla möjliga problem och möjligheter som 
uppkommer för en utlandssvensk.

Vill du ha tidningen i 
tryckt format?

Sätt in in 200 kronor (50 kronor 
per nummer inklusive porto) 
på bankgiro 732-0542 så får 
du Svenskar i Världens tidning 
utskriven och postad direkt 
hem till din brevlåda under hela 
nästa år. Ange namn, adress och 
prenumeration.

En uppskattad present!

elsa öhlén elisa högman
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Svenskar i Världen är en ideell, oberoende 
organisation som sedan 1938 verkar för ut-
landssvenskarnas bästa genom att bevaka, 
informera och påverka. Vi har en unik roll som 
representant för de drygt 660 000 svenskarna 
som arbetar, studerar eller av andra skäl bor 
utomlands, samt de ytterligare hundratusentals 
som har bott eller kommer att bo utomlands.

Svenskar i Världen är den enda remissinstansen 
som för utlandssvenskars talan. Vi arbetar med 
opinionsbildning och lobbying kring frågor som 
ligger i utlandssvenskars intressen. 

Frågor som vi driver

• förenklad passhantering
• ökad samverkan mellan myndigheter och 

organisationer vid krissituationer i utlandet
• förenkling för svenskar som återvänder till 

Sverige
• utlandserfarenhet ska ses som en merit och 

resurs för Sverige 
• fler utlandssvenskar ska delta i svenska val
• egen valkrets för utlandssvenskar
• e-röstning

Stöd vårt arbete - bli betalande medlem. 

Som medlem får du

• rådgivning i juridiska, skatte- och pensions-
frågor

• rådgivning i pass- och försäkringsfrågor
• praktisk rådgivning inför ut- och hemflytt
• tillgång till vårt globala nätverk med 115 

ombud
• delta i Utlandssvenskarnas parlament, kon-

ferenser, seminarier och andra evenemang
• vår fullmatade tidning fyra gånger per år
• fina medlemsförmåner
• medlemsspecifik informaton på vår webb-

plats

Årsavgiften är 500 kronor per kalenderår för en-
skilda medlemmar och familjer, 0 kr för ungdo-
mar. Just nu har vi en kampanj som ger alla nya 
medlemmar rabatt - årsavgiften för er är 400 
kronor.

Bankgironummer 732-0542

Företag är välkomna att bli Huvudintressenter, 
Guld- eller Silverpartner. Kontakta kansliet om 
du vill veta mer om våra olika partnerskap.

BLI MEDLEM I SVENSKAR I VÄRLDEN!

Prenumerera gratis på nyhetsbrev 
och tidning www.sviv.se

Vill du veta vad som händer? Följ oss i sociala medier! @svenskarivarlden

http://www.sviv.se
http://www.sviv.se


Vill du träffa Jonas för råd 
kring hur du enkelt tar 
kontroll över din självrättelse 
når du honom för ett möte 
på 070-539 46 12.
jonas.svensson@alandsbanken.se

Vi går vår egen väg

Vi är övertygade om att den 
bästa självrättelsen görs bäst 
av någon annan, nämligen 
den som granskat dem.
Som kund hos Ålandsbanken Private Banking får du 
tillgång till en personlig finansiell planerare och för-
mögenhetsförvaltare som gör det lätt att göra rätt.

Det senaste tillskottet i vårt team kommer direkt 
från en ledande befattning på Skatteverket. Med sju 
års erfarenhet av optimerad självrättelse är det få 
skattejurister som mäter sig med Jonas Svensson.
Utöver korrekt och kostnadsfri självrättelse hjälper 

vi dig även med skräddarsydda krediter, utlandsflytt 
samt optimering av bolags- och skattestrukturer.

Vi har lång erfarenhet av att bistå kring de frågor och 
möjligheter som dyker upp för entreprenörer.

Välkommen in till oss på Ålandsbanken eller besök 
oss på www.alandsbanken.se/sjalvrattelse

Besök något av våra kontor eller gå in på www.alandsbanken.se/sjalvrattelse

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
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