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LEDARE

Kära läsare!
Generalsekreteraren berättar om ett år då
USA står i fokus för SVIV:s verksamhet.
Dessutom har en ungdomsgrupp instiftats
i föreningen.
Generalsekreteraren har ordet

N

är jag skriver detta upplever vi i Sverige den
snörikaste vintern på många år. I Stockholm ligger drivorna meterhöga och i södra Sverige har
snöfallet varit så rikligt att många vägar har blivit
oframkomliga. Och i Sveg, där vår praktikant Johan har
sina rötter, har rekordlåga temperaturer på –36 grader
uppmätts. Men vackert är det och ett paradis för alla som
tycker om att åka skidor och pulka. Men nu börjar vi längta
till varmare tider.
Årets första månader har upptagits mycket av planering inför SVIV:s stora USA satsning. Jag har varit en kort
sväng till New York för att träffa alla våra partners där och
i mitten av april blir rundresan i USA av. I det här numret
av tidningen finns resrutten och tider för besöken i de olika
städerna, med början den 19 april i New York och sista
stopp (enligt nuvarande plan) i Chicago den 28 april. Jag
ser framemot att träffa många av er någonstans under
USA-resan i april!
Nu börjar också programmet för den stora konferensen
med USA-tema den 19 augusti 2010 i Stockholm att klarna.

Nu sätter vi fokus på USA!

Karin Ehnbom-Palmquist I GENERALSEKRETERARE
Karin är generalsekreterare för Svenskar i Världen.
E-post karin@sviv.se I Webb www.sviv.se
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Vi har glädjande nog fått bekräftat att handelsminister Ewa
Björling kommer att delta och programmet ser ut att bli
både fullmatat och intressant. Vi ska försöka belysa många
aspekter på de bilaterala relationerna och hur det är att bo
och arbeta i USA som svensk. Så boka redan nu in denna
dag i kalendern, mer information kommer i nästa nummer.
Det är viktigt att sprida information om vad SVIV gör och
verkar för och vi på kansliet försöker delta i mässor och
utställningar som berör utlandssvenskar närhelst vi kan.
Ett sådant tillfälle är på den stora mässan om utlandsboende som arrangeras i Globen i Stockholm två gånger år
per år. Vi hade ett eget stånd vid mässan den 13-14 februari
och träffade många som hade planer på att flytta ut från
Sverige för kortare eller längre tid – ofta till länder med
varmare klimat.
Jag deltog också i Nordic Fair i Nicosia på Cypern den
27-28 februari och berättade om SVIV. Jag hade också
glädjen att träffa många Cypernsvenskar, i svenske ambassadörens residens, skandinaviska kyrkan och svenska
skolan. Det är alltid roligt och inspirerande att träffa
utlandssvenskar och att höra om intressanta levnadsöden
och vilka viktiga insatser många gör för Sverige på skilda
områden. Bilder från resan kommer i nästa nummer av
tidningen.
Och så har en ungdomsgrupp bildats för att diskutera hur
SVIV bättre ska kunna attrahera unga medlemmar, kanske
studenter eller volontärer på väg ut i världen. Planer finns
på ett nytt forum ”Unga Svenskar i Världen”, där dessa
ska kunna mötas och utbyta information och få stöd inför
denna nya fas i livet. Läs mer om ungdomsgruppens arbete
i detta nummer. Vi hoppas att våra ungdomsombud runt om
i världen också ska vilja engagera sig i detta. Eller att fler
ska lockas att ställa upp som ungdomsombud. Hör gärna av
er till kansliet med synpunkter och förslag!

Glada vinterhälsningar
Karin Ehnbom-Palmquist
Generalsekreterare

www.sviv.se

Vision och tradition
Att bli kund i Banque Carnegie är att välja en exklusiv,
oberoende privatbank med få kunder per portföljförvaltare.

BANQUE

Banque Carnegie kombinerar den lilla bankens närhet till
kunden och de korta beslutsvägarna med Carnegiegruppens
stora resurser vad gäller analys och värdepappershandel,
främst på de nordiska marknaderna.

LUXEMBOURG

CARNEGIE

Besök gärna vår hemsida www.carnegie.lu och informera
Dig om Banque Carnegies E-banking. Vi erbjuder också
private bankingtjänster från Carnegies kontor i Genève
(+41 22 316 65 65).
Kontakta Claes-Johan Geijer, VD, eller
Anders Lindbergh (+352 40 40 30 274), så berättar vi mera.

Det är en fråga
om förtroende
BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A.
5, PLACE DE LA GARE
PO BOX 1141 L-1011 LUXEMBOURG
TEL+352 40 40 30 1
www.carnegie.lu

och kompetens

NYHETER

In Memoriam

John
Stanley
Martin

J

Försvaret planerar storövning med USA

F

örsvarsmakten har av regeringen
begärt tillstånd att genomföra
en bombövning på svensk mark.
Övningen ska ske i samarbete
med amerikanska trupper och tanken är
att 20-tal amerikanska stridsflygplan och
närmare 250 amerikanska soldater ska
medverka med flygflottiljen F 21 i Luleå
som utgångspunkt.
”Försvarsmakten ser stora fördelar med

Rättelse 1

I

förra numret av SVIV, Nummer 4 2009, fanns en artikel om SINK-skatten,
skriven av skattejuristen Marianne
Bergström. Texten handlade bland
annat om de missuppfattningar som
råder bland många utlandssvenskar om
den debatterade skatten.
I samband med artikeln publicerades en
extraruta under rubriken ”Saxat från SVIV.
se”. Påståendena som gjordes under denna
rubrik är alltså INTE skrivna av artikelför-
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möjligheten till samövning med flygförband av denna numerär på hög teknologisk nivå”, skriver Försvarsmakten i sin
ansökan enligt Riksdag & Departement.
Planen är att övningen ska genomföras i
slutet av juli och pågår i drygt två veckors
tid. Man planerar exempelvis att öva bombfällning med övningsammunition över
skjutfältet Lomben i Norrbotten. Beslut
från regeringen tas i mitten av april.

fattaren, utan är enskilda uppfattningar
som föreningens communitymedlemmar
givit uttryck för i vårt diskussionsforum.
Syftet med extrarutan var just att påvisa
den förvirring i sakfrågan som enskilda
debattörer givit uttryck för. Påståendena
under rubriken ”Saxat från sviv.se” var
alltså delvis felaktiga. Vi ber om ursäkt
om publiceringen gav anledning att tro att
påståendena var korrekta.

ohns intresse för fornnordiska hade sin grund i hans
intresse i vikingakultur och
de samhällen som blomstrade för mer än 1000 år
sedan. Hans första längre
studieresa för att studera
skandinavisk kultur på plats
företogs 1958.
John tog alla möjligheter att förkovra
sig i skandinavisk kultur och språk, han
tillbringade bland annat ett år vid Uppsala Universitet 1967-68. John, hustrun
Helen och deras två söner bodde också
en tid i Lund där han forskade vid Lund
Universitet.
Han bidrog till att utöka samarbetet mellan universitet i Melbourne
och Svenska universitet och högre
lärdomssäten. Han tog aktiv del i att
sprida kunskapen i Australien om den
Skandinaviska kulturskatten. Under
denna tid tog han och Helen också del
i livet i Svenska Kyrkan i Melbourne
som engagerade församlingsmedlemmar, men också som aktiva körsångare.
Gästfritt öppnade de sitt hem i Balwyn
för körens medlemmar. John blev också
förunnad äran att år 1988 välförtjänt
mottaga Nordstjärneorden .
Den minnesgudstjänst som hölls på
Svenska Kyrkan i januari 2010 besöktes
av över 250 av hans många vänner och
var ett bevis på hans absoluta hängivenhet i alla skandinaviska föreningar och
vilja att bidra med sitt kunnande och sin
person i dessa sammanhang.
Förlusten av John är kännbar för
Johns nära och kära men också för
många svenskar, danskar och norrmän i
Melbourne.
Vi lyser frid över hans minne.
Roger Kalla

FOTO Sergey Kamshylin

(1933 – 2010)

www.sviv.se
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FOTO Paul Fleet

SVIV på utlandsmässa
SVIV fanns
på plats med
en monter i
Globen den
13-14 februari
när Fair media
arrangerade
mässa kring temat ”Köpa hus
utomlands”.
Arrangemanget lockade 3 500 besökare.
Det är Nordens största mässa på temat. På
bilden syns SVIV:s kanslichef Kjell Jansson
och praktikanten Johan Höglund med en
besökare.

EU-strid om ACTA
Rättelse 2
I SVIV 4/2009 publicerades en text
om piratskepps-entreprenören Gunnar
Hedqwist i Florida. Textförfattaren heter
Lars Henrik Ottoson och inget annat. Vi ber
om ursäkt till Lars Henrik för det felaktiga
efternamnet som angavs vid publiceringen
av artikeln.

E

U:s parlamentet vill ha ökad insyn i de omdebatterade förhandlingarna kring ett internationellt
avtal mot piratkopiering.
Acta-förhandlingarna har pågått
sedan 2008 med EU och drygt tio
andra länder, bland andra USA, Japan
och Australien som aktörer. Målet är
att stifta ett gemensamt avtal om hur
varumärkesförfalskning ska bekämpas. Det är EU-kommissionen som styr
förhandlingarna för unionens räkning

och hittills har de förhandlingarna varit
hemliga, något som EU-parlamentet nu
vill se ändring på.
Parlamentet har, med enorm majoritet, antagit en resolution där kommissionen uppmanas att ge ”omedelbar och
heltäckande information”. Om så inte
sker kan ärendet komma att tas upp i
EU-domstolen. Parlamentet oroas bland
annat av att avtalet kan komma att leda
till integritetskränkande kontroller av
medborgare i jakten på piratkopierare.

SVT World (f.d. SVT Europa) - i höst till Nordamerika och i framtiden även till Sydamerika?*
Sveriges Televisions utlandskanal SVT World direktsänder alla typer av svenska TV-program
24 timmar om dygnet. Du får nyheter och fakta. Musik, sport och natur. Barn- och
nöjesprogram. Drama, debatter och kultur. I tjänsten ingår även radiokanalerna
Radio Sweden och P4.
Som medlem i SVIV har du medlemsförmån vid tecknande av nytt abonnemang för närmare information se: www.sviv.se eller kontakta SVT World:s kundtjänst:
ConNova TVX, +46 (0)141-20 39 10, svtworld@connova.se,
www.connova.se

svt.se/svtworld

www.sviv.se

*om tillräckligt många är intresserade av att abonnera på SVT World.
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Frågor & svar
I detta nummer: Kerstin svarar på frågor om beskattning av
utlandstillgångar, reavinstskatt och pension.
TEXT KERSTIN GUSTAFSSON

Hur skattas pension?
Min hustru och jag ska bosätta oss
i Frankrike. Min hustru har pension
från FK och KPA. Hur ska dessa
beskattas och måste pensionerna
tas upp i bägge länderna?
Pensionen från Försäkringskassan skall beskattas endast i Frankrike enligt avtalet mellan Sverige
o Frankrike och skall inte tas upp i
den svenska deklarationen. Tjänstepensionen från KPA skall däremot
beskattas endast i Sverige (pension
från offentlig tjänst) och ska inte redovisas i den franska deklarationen.

Reavinstskatt efter utflytt?
Är bosatt i Tyskland sedan 2000
och har för avsikt att sälja svenska
aktier, som jag innehar sedan utflyttningen. Nu uppger den svenska Skattemyndigheten att jag måste skatta
för reavinsten på dessa aktier ända
upp till 10 år efter utflyttningen?
Du har fått helt fel information.
Huvudregeln enligt svensk intern rätt
är att upp till 10 år efter utflyttningen
har Sverige rätt att beskatta reavinsten. Men även bosättningslandet har
skatteanspråk – i detta fall Tyskland,
varför dubbelbeskattningsavtalet med
Tyskland måste beaktas. Avtalet innebär att efter 5 års bosättning är det
Tyskland som har beskattningsrätten
och inget annat.

Registrera hemflytt?
Min son har bott och arbetat i Japan
samt andra länder i mer än 8 år och
har varit avregistrerad från Sverige.
Nu har han återvänt och börjat
arbeta i Sverige.
Skattemyndigheten har kontaktat
honom på grund av att han inte
är registrerad i Sverige. Min son
ringde till Folkbokföringsmyndigheten och anmälde inflyttning.
Räcker inte det?

En person som återflyttar till Sverige,
(tidigare utvandrad) måste alltid personligen inställa sig hos Skatteverkets
folkbokföringsmyndighet på orten. Där
sker inskrivning på särskild blankett.
Pass samt intyg om andra förändringar, till exempel giftemål eller barns
födelse, skall medtagas. Om inte dessa
kriterier användes skulle vem som
helst kunna hävda bosättning och göra
en inskrivning i Sverige under annat
namn än sitt eget.

Skatt för utländsk tillgång?
Jag och min familj flyttade tillbaka
till Sverige 1 september efter 19 år
utomlands, de senaste i Tyskland.
Vi har bott i Tyskland, Frankrike och
Schweiz och uppbär pension från
dessa förutom svensk pension. Vi har
ingen fast egendom kvar utomlands,
däremot ett hus i Sverige som vi har
betalat fastighetsskatt för under
alla år. Vi har också en förmögenhet
i Schweiz på cirka €200 000. Hur
ser fördelningen av skatten ut mellan
länderna?
Från och med inflyttningsdatumet i september är ni obegränsat skattskyldiga
i Sverige för inkomster både i Sverige
och utomlands. De länder du arbetat
och bott i, Tyskland, Frankrike och
Schweiz kan också ha skatteanspråk på
dina intjänade pensioner, varför dubbelbeskattningsavtalen måste beaktas.
Avkastning på förmögenheten beskattas i Sverige från och med inflyttningsdatumet. Någon retroaktiv beskattning
sker inte i Sverige utan skattskyldigheten i Sverige inträder den 1 september
och dessförinnan är det Tyskland som
har beskattningsrätten.

SINK-avslag?
Är bosatt i Sydamerika sedan 30
år. Min hustru flyttade tillbaka till
Sverige och skaffade bostad för
något år sedan för att få träffa våra
barn och barnbarn lite oftare. Jag bor

ADRESS TILL FRÅGOR & SVAR
Svenskar i Världen I Frågor & Svar Box 5501, 114 85 I Eller Kerstin Gustafsson, Utlandsbosättning AB
Tel +46 (0) 8 665 49 00 I E-post kerstin@utlbos.se

fortfarande kvar. För någon tid sedan
ansökte jag om SINK-beskattning på
en av mina pensioner som utfaller
från Sverige, men fick avslag på grund
av anknytning till Sverige. Är detta
möjligt?
En person som själv inte återflyttar
till Sverige, kan ändå återbosättas
skattemässigt i Sverige på grund av
anknytning, till exempel bostad eller
familj. Om man varit utflyttad mer än
5 år så behöver inte endast en bostad
ge väsentlig anknytning. Däremot finns
risken om man ökar på anknytningen,
till exempel om hustru, minderåriga
barn återflyttar till Sverige. Om du
även fortsättningsvis har för avsikt
att bo kvar utomlands och dessutom
varit borta från Sverige så pass lång tid
rekommenderar jag dig att begära omprövning med uppgift om dina faktiska
förhållanden.

Fransk skatt?
Jag flyttade till Frankrike i samband
med min pension under 2009 och
är utflyttad från Sverige. Eftersom
Frankrike inte utfärdar något bevis
om skattemässig hemvist i Frankrike
förrän dess jag deklarerat första
gången, har jag betalt full skatt i Sverige allt sedan utflyttningsdatumet.
Nu ska jag snart deklarera i Frankrike.
Vad händer sen?
När du betalt din skatt i Frankrike skall
den franska skattemyndigheten intyga
detta genom uppvisande av kvitto/
deklaration och/eller utfärdande av ett
så kallat hemvistintyg. Denna blankett
finns att få från svensk skattemyndighet. Du måste också inlämna SINKansökan samt Bosättningsutredning till
den svenska skattemyndigheten. När
den svenska skattemyndigheten fått
in alla underlag, återbetalas den skatt
som dragits i Sverige. Förutsatt att det
är endast Frankrike som har beskattningsrätten på dina inkomster. n

OBS! En person som bor utomlands, eller som har flyttat ut eller tillbaka till Sverige under inkomståret 2009, skall inlämna sin självdeklaration senast 1 juni 2010.
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Multi-Manager portföljförvaltning

Investera med världens bästa
kapitalförvaltare
Ett universum av mer än 61 000 investeringsfonder analyseras och bara de bästa förvaltarna inom sina
specialområden väljs ut. Sedan sätter vårt erfarna team samman och övervakar din portfölj enligt den investeringsstrategi som du har definierat tillsammans med din rådgivare. Med Nordeas Multi-Manager portföljförvaltning får du fördel av Nordeas investeringsstrategi och riskhantering samtidigt som du får tillgång till några av
världens bästa kapitalförvaltare. En rådgivare, många specialister – gör det möjligt.
Besök oss på www.nordeaprivatebanking.com, eller ring +352 43 88 77 77 för att boka ett möte.

Jani Laitinen, Portfolio Manager,
Nordea International Private Banking

Nordea Bank S.A. är en del av Nordea Bank AB, den ledande ﬁnanskoncernen i Norden och Baltikum. Lokala bestämmelser kan förbjuda försäljning av vissa produkter och
tjänster till privatpersoner bosatta i vissa länder. laceringar i ﬁnansiella instrument är förenade med risk och avkastning kan inte garanteras. Placeringarna kan ge förlust, oberoende av
hur skickliga fondförvaltare banken väljer ut. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida resultat. Nordea Bank kontrolleras av Luxemburgs ﬁnansinspektion (CSSF 110, route d’Arlon
L-2991 Luxembourg). Publicerad av Nordea Bank S.A., R.C.S. Luxembourg No. B 14157, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Tlf. +352 43 88 77 77
Zürich-kontoret: Tlf. +41 44 421 42 42 www.nordeaprivatebanking.com
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A JOUR
Nya antagningsregler:

Bättre för vissa och
sämre för andra
Gudrun Torstendahl om antagningsreglerna till högskola
och universitet som nu ändras - igen!
TEXT GUDRUN TORSTENDAHL

U

rvalsreglerna för antagning till universitet och
högskolor har ändrats än en gång. Det kan
innebära förbättringar för vissa elever med
utländska betyg men försämringar för andra.
Av högskoleplatserna ska minst 30 procent
fördelas bland elever som söker på betyg och
minst 30 procent ska ges till dem som söker med resultat
från Högskoleprovet. I betygsurvalet delas de sökande
in i fyra grupper. Grupp I består av dem som söker direkt
från svensk gymnasieskola och grupp II av dem som söker
med hjälp av kompletteringar. Till dessa urvalsgrupper
förs nu också elever med International Baccalaureate (IB),
European Baccalaureate (EB), examen från Åland eller från
svenska sektionen vid Lycée International i St Germain-enLaye. Grupp III består av övriga sökande med en utländsk
gymnasieutbildning och grupp IV utgörs av sökande med
utbildning från folkhögskola.
Betygsurvalet ändras så att högskoleplatserna i stället
för att fördelas på de fyra urvalsgrupperna nu i en första
omgång delas i tre ”mängdenheter” där sökande i grupp I
och II förs ihop och därmed bara räknas en gång.
Regeringens beslut om de utländska betygen och om den
nya platsfördelningen finns i Svensk författningssamling,
SFS 2009:1519.

Grupp I och II
Genom det nya beslutet får sökande med IB, EB eller
examen från Lycée International även fortsättningsvis
sina betyg omräknade till den 20-gradiga skalan för att på
så sätt kunna konkurrera i grupp I och II. Aktuella omräkningstabeller för betygen finns i bilaga 5 i Högskoleverkets
författningssamling, HSVFS 2010:1.
För att räknas i grupp I måste det ursprungliga betyget
vara komplett och uppfylla kraven på behörighet för den
sökta utbildningen. De som vill eller måste komplettera något eller flera ämnen får söka i grupp II. Hit förs alltså även
de som behörighetskompletterar.
IB-elever kan bara konkurrenskomplettera inom det egna
systemet och söker i grupp II med ett ”retake”. Om det ursprungliga IB-betyget ger behörighet kan eleven söka med
detta i grupp I och med sitt ”retake” i grupp II.

gudrun torstendahl I A JOUR
Gudrun Torstendahl är konsult och sakkunnig i expertpanelen på www.sviv.se
E-post gudrun.torstendahl@swipnet.se
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EB-elever och elever från St Germain-en-Laye kan få tillgodoräkna sig viss tilläggskomplettering som kompensation
för de svenska elevernas utbyteskompletteringar. Dessutom kan de meritkomplettera i moderna språk, matematik
och vissa områdeskurser. Vilka kurser som räknas framgår
av bilaga 2 i HSVFS 2009:1.

Grupp III
Att elever med IB, EB, åländsk examen eller examen från
Lycée International nu ska söka i grupp I och II innebär att
det kan bli ännu svårare att bli antagna för dem som blir
kvar i grupp III. Eftersom platserna fördelas proportionellt
till antalet sökande inom respektive grupp/”mängd” så är
riskerna nu större än tidigare att man blir helt utan utbildningsplats - och då hjälper inga toppbetyg.
Högskoleverket har i den rapport som ligger till grund
för regeringens beslut pekat på detta och att det dessutom
kanske saknas juridiskt stöd för den särbehandling av vissa
grupper som nu görs.
Grupp III-eleverna får sina betyg omräknade till en skala
300-500. För vissa utbildningar har HSV fastställt särskilda
omräkningstabeller som bygger på att det finns omfattande
statistik tillgänglig om det aktuella betygssystemet. Alla
andra betyg räknas om med hjälp av en formel.
För grundläggande behörighet krävs numera både svenska, engelska och matematik. De sökande kan behörighetskomplettera dessa ämnen och betygen räknas alltid med
i elevens jämförelsetal. Tidigare räknades ämnet svenska
med bara om det höjde poängen.
De sökande i grupp III kan göra meritkompletteringar i
vissa ämnen. Dessa finns specificerade i bilaga 2 till HSVFS
2009:1.

Faktablad och annan information
Verket för högskoleservice, VHS, har tagit fram faktablad med information om hur betyg och ämnen från olika
betygssystem ska värderas vid omräkning, till exempel
American High School och GCE/GCSE (General Certificate
of Secondary Education). För de senare skärps nu kraven
för grundläggande behörighet. Från 2010 måste svenska
läsas på A-level.
Faktabladen från VHS och Högskoleverkets författningssamling hittar du lättast genom att gå in på deras gemensamma informationssida www.studera.nu. Där finns utförlig
information om vad som gäller för sökande med utländsk
gymnasieutbildning. n
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Ingvar Kamprad

Kamprad hos SWEA
SWEA i Genéve har haft årsmöte där det bjöds på celebert besök. Ingvar
Kamprad, IKEA-grundare och tidigare Årets Svensk i Världen, fanns på
plats och höll en inspirerande föreläsning.

Bevingade
ord från
Kamprad:

TEXT Elisabet Zeller

S

WEA Genève har haft årsmöte i
Coppet som ligger i närheten av
staden. Inledningsvis avnjöts en
aperitif, sedan gicks alla punkter
snabbt igenom då man hade lyckats få en mycket prominent gäst
som föreläsare innan den avrundade middagen. Mötet gästades av ingen mindre
än IKEA-grundaren Ingvar Kamprad,
som även blev utnämnd till Årets Svensk
i Världen av SVIV redan 1989.
Ingvar anlände till mötet tillsammans
med sin allt-i-allo Johannes Stenberg.
Därtill satte, som hedersgäst vår ambassadör i Schweiz, Per Thöresson med
Fru Dorkas, färg på tillställningen.
I ett timslångt föredrag berättade Ingvar om de olika faser som han och hans
enorma företag gått igenom. Det var
mycket levande och intressant, kryddat
med en hel del finurlig humor. Ämnen
som berördes var enkelheten som dygd, kostnadsramar,

viljestyrka, framgång genom
dynamik och experimentlust
samt vikten av att behålla
människan i centrum och att
utnyttja tiden maximalt. En
stor del av föredraget tilldelades även mjuka mänskliga värden, vikten av att
alltid vara ödmjuk, bygga
gemenskap, uppmuntra
ärlighet, stimulera sunt
förnuft och visa hänsyn
och respekt.
Efteråt fick medlemmarna chansen att ställa
kompletterande frågor
innan det var dags att
avnjuta en mycket god
supé. Till vår stora glädje
stannade Ingvar även kvar
över middagen så att vi alla
fick småprata med honom. n

INGEN METOD ÄR
EFFEKTIVARE ÄN
FÖREDÖMETS

ENDAST DEN SOM
SOVER GÖR INGA FEL

LYCKA ÄR INTE ATT
NÅ SITT MÅL, LYCKA
ÄR ATT VARA PÅ VÄG
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SKATTER

Att deklarera eller
inte deklarera
Skatteverket har numera hand om såväl folkbokföring som deklaration. Det är lite förrädiskt och
gör att missförstånd lätt kan uppstå.
TEXT CECILIA GUNNE

M

Så här ska du deklarera
Om du nyligen har flyttat från Sverige och har kvar väsentlig anknytning hit fortsätter du att vara vad som kallas obegränsat skattskyldig i Sverige. Med väsentlig anknytning
menas exempelvis att du har kvar din tidigare permanentbostad här, äger mer än 10 procent av ett svenskt bolag
eller driver näringsverksamhet i Sverige.
Då ska du ta upp i princip alla dina inkomster i den svenska deklarationen. Utländska löner beskattas dock inte här.
Om du inte har väsentlig anknytning till Sverige efter
utflyttningen ska du bara deklarera vissa inkomster med
svensk anknytning. Då ska du skriva under Övriga upplysningar i deklarationen att du är begränsat skattskyldig i
Sverige. Då skattar du här bara för vissa inkomster. Det är
kapitalvinster på aktier och vissa andra värdepapper (jag
kommer att skriva mera om det i nästa nummer). Du ska
också betala fastighetsavgift om du har en fastighet i Sverige. Om du har sålt en bostadsrätt eller fastighet i Sverige
ska det också deklareras. Det är i princip allt.
Du ska exempelvis inte deklarera ränteinkomster i Sverige om du är begränsat skattskyldig. Det är det vanligaste
felet som jag ser. Många tror att de ska betala svensk skatt
på räntorna, bara för att de är förtryckta på deklarationen.

Vissa utlandssvenskar deklarerar i Sverige i onödan.

Så kan det hålla på i åratal utan att Skatteverket reagerar.
De tror kanske att du har väsentlig anknytning till Sverige
trots att du har utländska adress. När du skriver på deklarationen utan att stryka bort ränteinkomsterna signalerar
du nämligen att du är fullt ut, det vill säga obegränsat,
skattskyldig i Sverige.
Löneinkomster från Sverige ska inte vara med i deklarationen om du är utflyttad och begränsat skattskyldig.
Då ska du i stället ansöka om att få betala SINK-skatt
som är 25 procent i stället för den progressiva skatt som
annars gäller för löneinkomster. Ansökan om SINK gör du
på blankett SKV 4350 Ansökan Särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta. Att ansöka om SINK för pension eller
lön från Sverige är också ett bra sätt att tala om för Skatteverket att du har flyttat ut.
I vissa fall är det en fördel att kunna visa att du har bott
utomlands i visst antal år. Det gäller exempelvis 10-årsregeln för beskattning av kapitalvinster på aktier. När tio år
har gått slipper du svensk skatt på sådana vinster även
om du under viss tid har haft kvar väsentlig anknytning till
Sverige. Skicka därför in anmälan om utflyttning även om
du inledningsvis fortsätter att vara obegränsat skattskyldig
i Sverige. n

FOTO rorem

ånga som flyttat från Sverige och inte längre är
skattskyldiga här, fortsätter att deklarera i Sverige. Ibland är det helt i onödan.
Det är lite förrädiskt att Skatteverket numera
har hand om både folkbokföringen och deklarationerna.
Den som flyttar från Sverige ska anmäla på blankett SKV
7665 Anmälan Flyttning till utlandet, att man har flyttat.
Då görs det normalt en registrering i folkbokföringen att
personen är bosatt på viss adress i utlandet.
Många tror att de därmed också har anmält att de är
skattemässigt utflyttade och ska beskattas som en person
som är bosatt i utlandet. – Så är det inte alls. Det är främst
i inkomstdeklarationen som man ”anmäler” att man inte
längre är fullt ut skattskyldig i Sverige.
Om man bara skriver på deklarationen och skickar in den
kan det bli fel.

Cecilia Gunne
Skattejurist vid Valbay International S.A. filial Sverige
Valbay är ett Family Office-företag som erbjuder kapitalförvaltning,
skatterådgivning och bolagsadministration.

CECILIA GUNNE I SKATTER
Cecilia är skattejurist på Valbay International S.A. och sakkunnig i expertpanelen på www.sviv.se E-post Cecilia.Gunne@valbay.com I Webb www.valbay.com
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Bli medlem i

Som medlem i Föreningen Svenskar i Världen får du tillgång till en rad olika förmåner av
högsta klass.
Skatterådgivning

Executive Health Sweden AB

När det gäller praktisk, ekonomisk och
juridisk rådgivning kan Föreningens
medlemmar kontakta Kerstin Gustafsson,
Utlandsbosättning AB.

Executive Health arbetar med tidig upptäckt
av allvarliga sjukdomar med hjälp av den mest
avancerade tekniken som finns i dag, och en
mycket omfattande läkarundersökning.
Läs mer på www.executivehealth.se om
detta avancerad screeningprogram mot allvarliga sjukdomar.
En Executive Health undersökning kostar
29 500 kr. Som SVIV-medlem får du (under år
2009) 10 % rabatterat pris.

Tid för rådgivning:
måndag - fredag kl. 09.00 - 17.00. Lunch
mellan 12.00 - 13.00. Kortare rådgivning
på dessa tider är kostnadsfri för medlemmar. Längre utredningar och genomgångar debiteras, dock med rabatt för
medlemmar.

Kontakta Kerstin på tel
Tel +46-(0)8-665 49 00
Fax +46-(0)8-663 09 00
E-post kerstin@utlbos.se

Kontakta Executive Health Sweden AB
Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm
tel: +46-8 410 957 00
E-post: info@executivehealth.se

Direct Health
- sjukförsäkring
Som medlem i Svenskar i Världen har du
möjlighet att genom Direct Health teckna
en internationell sjukförsäkring med medlemsrabatt.

Kontakta Direct HealtH
Besök www.direct-health.biz/sviv för att
få en offert. Har du/din familj/ert företag er
försäkring hos ett annat försäkringsbolag
kan vi med största sannolikhet erbjuda ytterligare rabatter på er nuvarande försäkring, kontakta Direct Health så gör vi
analys.

För en komplett lista över medlemsförmånerna, besök www.sviv.se

FOKUS USA 2010

FOKUS USA 2010
Det här är SVIV:s hittills största satsning på ett land. Under 2010 kommer de drygt 100.000 svenskar som
bor i USA att uppmärksammas speciellt. Projektet består av två delar, först en rundresa i USA av generalsekreteraren i april månad och sedan en USA-konferens den 19 augusti 2010 i Stockholm.

S

yftet med rundresan i
USA är att på plats träffa
så många svenskar och
”friends of Sweden” som
möjligt för att berätta
mer om vad Föreningen
Svenskar i Världen kan och vill göra
för att stötta svenskar boende utanför
Sverige.
– Många vet inte att SVIV är den
enda organisationen med speciell
inriktning mot den halva miljon
svenskar som bor utomlands och som
i kontakter med svenska myndigheter
påtalar diskriminering mot denna
grupp i de fall sådan förekommer och
som verkar för att dessa medborgares
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TEXT Kansliet

rättigheter skyddas, säger generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist.
– Vi är också en ideell förening
utan statligt stöd, vilket innebär att vi
är helt beroende av medlemsavgifter
från enskilda och företag. Vi kan bara
bli så starka som våra medlemmar
vill, fortsätter Karin.
Genom denna kontaktresa önskar
generalsekreteraren få personlig
kontakt med många nuvarande och
potentiella medlemmar för att få veta
vilken typ av service som efterfrågas. SVIV är den enda icke-statliga
organisation som är remissorgan för
frågor som rör Utlandssvenskar.
Nu senast har föreningen svarat på

remisser om utlandskyrkans nya organisation, om verkställighet av domar
och officiella handlingar i samband
med arv, införandet av ett europeiskt
arvsintyg och modernare adoptionsregler vid internationell adoption.
– Genom SVIV blir utlandssvenskarnas synpunkter framförda
och deras rättigheter bevakas, säger
Karin.
Tack vare föreningens påtryckningar har det blivit lättare för utlandssvenskar att rösta i riksdagsvalet
(danskar i utlandet väntar till exempel
fortfarande på denna möjlighet) och
svenskar kan numera ha dubbelt
medborgarskap. Just nu verkar SVIV

www.sviv.se

Fokus USA 2010
för att det ska bli lättare att återfå ett
förlorat svenskt medborgarskap.
– Frågorna är många och av
skiftande slag och säkert har ni läsare
andra frågor ni vill att vi ska bevaka.
Låt oss höra mer om dessa när vi ses i
USA i april, hälsar Karin.
Generalsekretarens rundresa omfattar: NEW YORK 19-22 april, SAN
FRANCISCO 23-24 april, LOS
ANGELES 25-26 april och CHICAGO 27-29 april 2010.
Våra ombud i dessa städer är kontaktpersoner för resan - De presenteras
också på det här uppslaget. Alla som
är intresserade av att delta i något
program är välkomna att kontakta våra
ombud på de mailadresser som anges.
De svenska honorära generalkonsulerna i USA ställer upp på ett fantastiskt sätt som värdar för mottagningar
och träffar med svenskar i respektive
stad. Datumen för dessa ser ni också
på USA-kartan, värdarna följer här:
New York, måndagen den 19 april,
värd Generalkonsul David D´Angoor,
San Francisco, fredagen den 23 april,
värd Generalkonsul Barbro Sachs
Osher, Los Angeles söndagen den 25
april, värd SVIV-ombudet Kerstin
Alm i samarbete med bland annat
SWEA, och Chicago den 28 april,
värd Generalkonsul Kerstin Lane.
På kansliet arbetar Johan Höglund
med Fokus USA-projektet, ni kan nå
honom på fokususa@sviv.se och fråga
om allt gällande detta projekt!
Uppföljningen blir, som nämnts
ovan, en USA-konferens den 19
augusti 2010 i Stockholm. Alla intresserade svenskar med anknytning till
USA är välkomna att anmäla sig.
Den svenska handelsministern Ewa
Björling talar, den svenska USAambassadören Jonas Hafström och
amerikanska Sverigeambassadören
Matthew Barzun deltar också, liksom
många företrädare för svensk industri
och svenskt näringsliv, kulturvärlden
och akademiker med USA-kunskap.
Vi tar upp ämnen som berör affärsklimat, kulturella och regionala
skillnader och mycket mer. Under
konferensen kommer också ”Årets
Svensk i Världen 2010” att presenteras.
Mer information om denna spännande dag kommer längre fram, bland
annat via hemsidan www.sviv.se och
våra digitala nyhetsbrev. n
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FOKUS
USA
2010
– värdar & ombud
Kerstin Lane
Honorär Generalkonsul för
Sverige i Chicago sedan
2003. Har tidigare varit
svensk Honorärkonsul i
Illinois 1993 – 2003, samt
”Executive Director”
på Swedish American
Museeum 1986-2006.

Kerstin Alm
Sedan 2009 SVIV-ombud i Los Angeles. Har
egen fotofirma, har dessutom tidigare arbetat
för Air France under närmare 30 år. Har sedan
1979 varit aktiv inom SWEA och där väcktes
även engagemanget för SVIV.
Mailadress: kerstin_alm@msn.com

Barbro Sachs Osher

Steve och Karin Trygg
SVIV-ombud i New York. Flyttade 1982 till USA.
Steve hade som uppdrag att starta ett amerikanskt dotterbolag till en svensk reklambyrå,
Karin engagerade sig i Svenska Skolan i Connecticut. Steve är Sveriges mest framgångsrike
reklamman utanför hemlandet, och sedan några
år tillbaka styrelseledamot i SVIV.
Mailadress: stevetrygg@hotmail.com

Honorär Generakonsul för
Sverige i San Francisco. Sitter i styrelsen för Bernard
Osher Foundation samt
Barbro Osher Pro Suecia
Foundation, en organisation som i många år främjat svenskrelaterade
utbildnings- och kulturprojekt i Nordamerika
och Sverige. Dessutom styrelseledamot i SVIV.

David Dangoor
Nytillträdd Honorär
Generalkonsul i New
York. Lång bakgrund
inom näringslivet, med
styrelseposter i bland
annat svensk-Amerikanska
Handelskammaren i New
York (där han också
varit ordförande), samt i
American-Scandinavian Foundation och American Friends of Karolinska Institutet.

Kerstin Brorsson
SVIV-ombud i Chicago, tillika Vicekonsul.
Mailadress: kbrorsson@aol.com

Pia Wennerth
Gunhild Ljung
SVIV-ombud i New York. Var en av de två
grundarna till Svenska skolan i New Jersey –
där hon fortfarande är rektor och styrelseledamot. Dessutom är hon styrelseledamot och
ordförande i Svenska Utlandsskolors Förening.
Utöver detta även ledamot och ordförande i
Kyrkorådet för Svenska kyrkan i New York.
SWEA-medlem, och har även där suttit i
styrelsen i New Jersey. Arbetade mellan 1989
och 2002 på Generalkonsulatet i New York.
Mailadress: gljung@micronav.com

SVIV-ombud i Chicago. Verkställande Direktör på
svensk-amerikanska handelskammaren i Chicago.
Mailadress: wennerth@comcast.net

Lisa Wiborg
SVIV-ombud i San Francisco. En mångårig profil i
välgörenhetsorganisationer.
Mailadress: bchase39@sbcgobal.net

Barbro Sjötun
SVIV-ombud i Los Angeles, tillika lokalredaktör
på sviv.se
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mjuka flytten

FLytt
med
mjuka

v ä r den
Att byta hemland innebär ofta stora omvälvningar på gott och på ont. Sara Wallén, 25, är en av dem som upplevt både glädje
och sorg vid längre utlandsvistelser. Nu använder hon sina erfarenheter till att stödja barn vid en flytt.
Text Andreas Hermansson
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mjuka flytten

S

om ung flyttade Sara Wallén och hennes
familj runt till ett
flertal länder. I
dag använder Sara
erfarenheterna i sin
yrkesroll, där hon
specialiserat sig
på att hjälpa barn
att acklimatisera
sig före, under och efter en flytt. Sara
menar att fenomenet med barn med
multikulturell uppväxt, så kallade Third
Culture Kids (TCK), kommer att bli
allt vanligare. Det är genom sitt företag
Mjuka Flytten som hon hjälper barn att
hitta en egen väg såväl före som efter
att flyttlasset har gått.
– I och med att världen blir allt mer
global och handeln allt mer internatio-

www.sviv.se

nell kommer allt fler barn att växa upp
till världsmedborgare utan några tydliga
geografiska gränser att förhålla sig till,
säger Sara.
Det finns många positiva saker med
att växa upp i internationella miljöer.
Barn till vuxna som förflyttar sig runt i
världen lär sig snabbt att anpassa sig till
nya situationer, de skiftar smidigt mellan flera språk, skapar lätt nya kontakter
och blir öppna för andra kulturer. Sara
har själv bott i Bangladesh, USA, Danmark, Israel, Nederländerna, Kina och
Vietnam och har därför upplevt många
av dessa fördelar. Hon har dock också
insett att det finns en del problem att
brottas med för en TCK:are.
– Det blir ett liv i ständig rörelse.
Antingen så flyttar du och din familj,
eller så gör dina vänner det. Man vet att
man kommer att separeras från männis-

kor man gillar, man vet bara inte när.
Tack vare den moderna tekniken är
det i dag lättare än någonsin att hålla
kontakten med gamla vänner via Skype
och sociala medier, men Sara höjer ett
varningens finger. Dessa hjälpmedel bör
inte överanvändas som en patentlösning
för att få barnen att må bra
– Det finns en risk att man på så sätt
känner att man delvis är kvar i Sverige
när man egentligen borde leva fullt ut
på den nya platsen och försöka lära sig
att trivas där.
Ett annat vanligt problem är att
barnen känner sig rotlösa och saknar
en tydlig identitet. Det är något som
Sara själv har erfarenhet av, när hennes
familj flyttade tillbaka till Stockholm
efter en längre vistelse i Bangladesh.
– Jag fick lära mig de sociala reglerna
på nytt när vi flyttade hem. Det var så
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Mjuka flytten

TCK

Begreppet Third Culture Kids
myntades av Ruth Van Reken, en
64-årig amerikansk missionärsdotter.
De tre kulturerna är föräldrarnas
ursprungliga, den andra är kulturen
i det nya hemlandet och den tredje
är det som hamnar i gränslandet när
globala familjer från till exempel
Belgien, USA och Indien samlas på en
plats och sätter sina barn i samma
internationella skola.

Saras mjuka råd
inför en flytt

mycket som skiljde sig åt och samtidigt
som jag hungrigt sög i mig det svenska
samhällets koder glömde jag bort allt
nyttigt jag lärt mig i Bangladesh, minns
Sara.
Halvvägs igenom gymnasiet flyttade
familjen Wallén till Hanoi i Vietnam.
Sara minns frustrationen över att åter
behöva flytta och till en början vägrade
hon följa med. Bara en vecka innan
flyttlasset gick började hon slutligen
packa ihop sina saker och förbereda sig
för ännu en utlandsvistelse.
– I slutändan blev det en härlig
period där tillsammans med familjen,
det var bara övergången som var jobbig,
jag kände mig aldrig rotad. Jag packade
aldrig upp ordentligt, gjorde mig aldrig
riktigt hemmastadd eftersom jag visste
att jag skulle vidare så småningom.
Det är med hjälp av sådana erfarenheter
och minnen som Sara nu kan hjälpa
barn att finna de mentala verktyg som
krävs för att hantera de känslor och
upplevelser som uppstår.
– Ett vanligt problem är avsaknaden
av ritualer när det är dags att lämna ett
land man bott i. Det är lätt att glömma
bort att en flytt faktiskt innebär att
en del av ens vardagsliv helt kommer
att försvinna eller åtminstone ändras
markant. På ett sätt har vissa delar av
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mig dött när jag lämnat Bangladesh,
USA, Vietnam, men som ung stängde
jag bara av istället för att tillåta mig att
sörja - detta är vanligt och det är inte
nyttigt i längden.
Bland annat skapar Mjuka flytten
grupper bestående av barn som ska
eller har flyttat, där barn och unga får
en chans att prata om sina känslor med
jämnåriga i samma situation inför flytten, vilka fördelar de ser och även vilka
nackdelar. Grupperna är åldersbaserade
och träffas fem gånger innan flytten.
– Vi försöker hjälpa barn att få
perspektiv till sitt nya liv och finna
lösningar på de saker de ser som problematiska. Hela processen är lösningsorienterad, säger Sara. Vi uppmärksammar utmaningarna med flytten och
feedbacken vi fått av deltagarna är att
de, med vår hjälp, funnit glädje och lust
i flytten.
Kurser anordnas också för barn som
ska flytta hem då även detta kan medföra dilemman och spörsmål, särskilt
för dem som bott utomlands en längre
period. Metodiken som används är
baserad på vetenskaplig grund och tar
avstamp i de studier som gjorts kring
barn som bor utomlands. Sara själv
har en examen i socialantropologi och
i Mjuka Flyttens team finns även en

n Gör barnen delaktiga i flytten. Prata
om deras förväntningar och tankar.
Kom ihåg att det (oftast) inte är deras
val att flytta; att skapa delaktighet gör
att de inte känner sig som offer för
omständigheterna.

pedagog, en
kommunikationsexpert och
n Kommunicera öppet och fritt om
en psykolog.
flytten. Ge barnen möjlighet att
prata om flytten - inte bara praktiska
– Vår ambielement utan även funderingar och
tion är att bygga
känslor.
en bro där
n Visa förståelse för barnens känslor
experter, barn
och var lyhörd inför dem. Det är
normalt för barn att känna stress,
och vuxna möts.
ilska och frustration vid en flytt - möt
Som förälder
dessa känslor.
är det viktigt
n Var tillgängliga när ni är på plats
att inse att en
– familjen är det enda familjära och
trygga i den nya miljön.
flytt upplevs på
ett helt annat
sätt av barn,
eftersom de fortfarande befinner sig i en
utvecklingsfas och inte har lika mycket
att falla tillbaka på.
Trots diverse falluckor tycker Sara
att det är viktigt att understryka att
fördelarna vid en utlandsflytt överväger
nackdelarna.
– Den kulturella förståelsen och den
nyanserade världsbilden är ovärderliga.
Man mognar och växer och lär sig
förstå andra människors olika val och
livsstilar, många blir väldigt empatiska.
Dessutom är internationella skolor
vanligtvis av väldigt hög rang. Jag tror
att många av framtidens ledare kommer
att vara Third Culture Kids, avslutar
Sara Wallén. n

www.sviv.se

Välkommen!
No one flies nonstop from the US to Scandinavia more often than we do. By the way,
“Välkommen” means welcome in Swedish. As in, welcome to Scandinavian Airlines,
we promise to make the most of your time by providing smooth, comfortable and
time-efficient travel solutions. Welcome onboard!

Most n
the US onstop flights
to Scan
f
dinavia rom
.

Copenhagen Stockholm Oslo Helsinki Gothenburg Kiruna*
flysas.com/us
*Please check out all our destinations and timetables at flysas.com/us.

unga SVIV!

Nu
föryngras
SVIV!
Allt fler unga svenskar prövar sina vingar
utomlands. För att kunna stödja dem bättre
har SVIV startat en ny ungdomsgrupp. Johan
Höglund & Johannes Danielsson, två av medlemmarna, presenterar projektet.

S

TEXT Johan höglund & Johannes Danielsson

VIV har mycket på gång för närvarande. Förutom
”Fokus USA” har vi också dragit igång ett projekt
som syftar till att göra föreningen mer uppmärksammad bland ungdomar. Många är de ungdomar som
väljer att, av olika anledningar, flytta utomlands. Arbete
och framförallt studier i utlandet tycks bli allt vanligare.
Som den enda lobbyorganisationen som företräder
utlandssvenskarnas intressen är det självklart att SVIV
även ska vara tilltalande för dessa ungdomar. Av den anledningen träffas med jämna mellanrum en referensgrupp
som arbetar med dessa frågor. Projektet ligger hittills i
startgroparna och en positiv anda har genomsyrat samtalen, idéer råder det ingen brist på. Nu börjar arbetet med
att omsätta dessa i praktik.
Bland de förslag som kommit fram under livliga dis-
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kussioner kan nämnas följande:
Rabatter och erbjudanden.
Många av de ungdomar som bor
i utlandet har inte samma behov
som våra äldre medlemmar vad
gäller frågor som skatterådgivning och medlemserbjudanden.
Därför kommer Unga SVIV
att undersöka möjligheterna till
samarbete med de företag och
organisationer som har en mer
ungdomsinriktad verksamhet,
för att se vad de kan erbjuda
våra yngre medlemmar.
Mässor. Årligen hålls ett antal mässor särskilt riktade mot
ungdomar som är på väg mot
högskolestudier och arbetsliv.
Många av dessa har funderat på
studier eller arbete i utlandet.
Unga SVIV ska kunna finnas
där från början med information och erfarenheter, och på så
vis bli en naturlig del av dessa
ungdomars liv i utlandet.
Nya medier. Allt fler företag
och organisationer väjer att
marknadsföra sig själva på nya
sätt och genom alternativa
kanaler, såsom Facebook och
Youtube. Dessa är hemsidor
med ett stort antal besökare,
och de växer för varje dag som
går. Att SVIV ökar sin representation på internet känns mot
den bakgrunden givet.
Gamla medier. Även om
ungdomar i allt större utsträckning lever sina liv på internet,
finns det fortfarande ett stort
värde i att få någonting att hålla
och bläddra i. Unga SVIV har
pratat om att göra den här ungdomsdelen till ett permanent
inslag i medlemstidningen. Vi
har dessutom tittat på SVIV:s
nuvarande faktamaterial och
funderat över om det kunde ges
en ungdomligare prägel?
Vi i ungdomsgruppen är
förstås glada och tacksamma
för alla förslag vi kan få om hur
föreningen kan nå ut till fler
ungdomar. Har du några förslag
eller önskemål om hur Unga
Svenskar i Världen skulle kunna
fungera?
Hör gärna av dig till:
ungdom@sviv.se

Johannes Danielsson (21 år)
Läser till Pol.Kand. Sitter i styrelsen
för Saco Studentråd.

Johan Höglund (26 år)

Läser till Pol.Kand. Praktikant på SVIV.

Sara Walllén (25 år)
Byråansvarig för mjuka flytten, en
byrå som arbetar med barn som flyttar
utomlands med fokus på de mjuka
värderingarna så som tillhörighet,
nationell identitet, hem, kultur
och gemenskap. Läs mer på www.
mjukaflytten.se

Arvid Ågren (21 år)
Läser sista terminen för en kandidatexamen i evolutionsbiologi vid
University of Edinburgh i Skottland. Är
också ledamot i Edinburgh University
Scandinavian Society.

Hanna Hallin (28 år)
Organisationsutvecklare, Ungdomsrepresentant i SVIV:s styrelse.

Erik Berggren (21 år)
Studerar i London.

Virginia Palm (22 år)

Pluggar till Pol.Kand. Har arbetat
som praktikant vid Svenska ambassaden i Bern under det svenska
EU-ordförandeskapet.

Sam Backlars (26 år)
Studerar i Stockholm.
www.sviv.se

SVERIGES LEDANDE INTERNATSKOLA
Gymnasie- och grundskoleutbildning åk 7-9. Utbildning på svenska eller engelska.
IB-program sedan 25 år med mycket goda resultat.
Mångfald av fritidsaktiviteter. Nära kontakter med högskolor och näringsliv.

SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET
Telefon: +46 8 592 571 00
www.sshl.se

Svenskar i världen 2009-01-13 (170x240).indd 1
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Ung i Berlin

Ung
entreprenör
i

Berlin

Berlin har blivit Europas nya mecka för mode, musik och populärkultur. Låga priser lockar kreatörer och
entreprenörer från hela världen. En av dem som flyttat dit är svenska Louise Béha. SVIV har träffat henne.
Text Andreas Hermansson
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UNG I BERLIN

L

ondon har länge haft en ohotad position som den stad dit
flesta unga svenskar åker för
att jobba under en period av
sitt liv. Nu kan ett paradigmskifte vara på väg att ske. Tack
vare märkbart lägre hyror och rimliga
prisnivåer rent generellt har kulturoch utelivet i tyska Berlin stimulerats
och utvecklats enormt de senaste tio
åren. Staden anses i dag av många vara
Europas nöjes- och modemecka och
alltfler yngre väljer därför också staden
som sitt nya hem. De förhållandevis
låga priserna lockar också kreatörer
och entreprenörer med starka idéer
som etablerar sin verksamhet i Berlin
istället för London eller Stockholm då
etableringskostnaderna kan reduceras
här. En rad inhemska reklambyråer och
tidningsmagasin har också flyttat sina
kontor till Berlin från dyrare städer som
München och Frankfurt.
En annan som valt Berlin som bas är
29-åriga Louise Béha, född och uppvuxen i Stockholm. Det var i maj förra
året som hon tillsammans med vännen
(och numer även kollegan) Åsa Gunvén
flyttade till Berlin. De var båda sedan
tidigare fascinerade av den kreativa energi som finns i staden, samtidigt insåg
de att det fanns många möjligheter på
den tyska marknaden. De är barndoms-

www.sviv.se

vänner och har diskuterat affärsprojekt
tillsammans sedan sex års ålder. Nu,
tjugotre år senare, har de slagit samman sina erfarenheter som bland annat
ingenjör och nationalekonom för att
bygga upp en långsiktig rörelse kring
tysk e-handel och fastigheter i Berlin.
Louise och Åsa håller bland annat
på att utveckla ett slags My Space för
butiker i Tyskland, ett handelskvarter
där mikroentreprenörer kan presentera
sig själva och sina produkter. Namnet,
Loppis, har de så klart tagit med sig
från Sverige och förhoppningen är att
även många svenskar kommer att prova
på den tyska marknaden genom att
öppna butik på Loppis, som kommer
att gå online inom kort.
– Många har precis som vi en massa
idéer som dom vill prova på, eller kanske en liten affärsrörelse som dom har
svårt att nå ut med på nätet. Samtidigt
märker vi, bara i våra bekantskaptkretsar att många sitter inne på en massa
olika kreativa idéer och talanger som de
inte har hittat något bra forum för att
utveckla. På loppis.de kan alla enkelt bli
en microentreprenör.
Portalen riktar sig främst till egenproducenter av alla slag, så som hantverkare, och designers men självklart
också till loppishandlare. Till skillnad
från andra tyska handelsportaler ska

man lätt kunna strosa runt och låta sig
inspireras av både produkter och handlare i ett online-community.
Louise menar att de genom att göra
dessa typer av varor mer tillgängliga
över internet kan uppmuntra ett mer
personligt och genuint konsumerande,
samt motverka den rådande ”throwawayismen”. Tyskarna är överlag väldigt
miljö- och konsumtionsmedvetna och
Louise tror därför att konceptet personlig e-handel passar bra in på den tyska
marknaden.
– Det har varit mycket hårt arbete
och många slitiga obetalda nätter, men
allt känns ändå väldigt bra i och med att
vi knappt behövt investera några pengar
för att komma igång. I Berlin går det
dessutom att överleva drägligt på en låg
privat budget, säger Louise, som menar
att det förmodligen skulle kostat det
dubbla att få igång ett liknande projekt
i Sverige. Kanske är det just därför
Berlin lockar så många konstnärer och
unga européer.
Louise och Åsa driver även webbplatsen www.berlinlagenheter.com,
en slags motsvarighet till hemnet, där
svenskar kan hitta lägenheter i Berlin.
En viktig skillnad är dock att man
via Berlinlägenheter köper alla objekt
direkt från fastighetsbolagen. Mäklare
hålls därigenom utanför affären, detta
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med anledning av de skyhöga mäklararvodena som i Tyskland landar på
kring 7,5 % och betalas av köparen.
En annan viktig skillnad är att det i
Tyskland inte existerar några bostadsrätter utan istället äganderätter, vilket
möjliggör obegränsad uthyrning.
– Det finns ingen annan västeuropeisk huvudstad där du fortfarande
kan hitta centrala lägenheter till så här
låga priser. Med lite tur kan man hitta
objekt i bra områden med ett kvadratmeterpris kring 12 000 kronor, vilket ju
nästan är en femtedel jämfört med priserna i Stockholms innerstad. Jag tror
verkligen att priserna i Berlin kommer
att fortsätta stiga, precis som de sakta
har gjort de senaste åren, konstaterar
Louise.
Louise och Åsa har tillsammans köpt
en lägenhet i Berlin i investeringssyfte
och de funderar även som bäst på att
sälja sina bostadsrätter i Stockholm för
att investera ytterligare.
Bostäder i Tyskland och framförallt
Berlin har länge varit billiga, landet
blev aldrig involverat i den globala
husköpshysterin som ryckte fram under
i princip hela 00-talet. En rad faktorer
har spelat in. Stadens fortsatta finansiella problem efter sammanslagningen
mellan öst och väst, de låga hyrorna
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och det stora utbudet lägenheter, tyska
bankers ovillighet att låna ut pengar till
lägenhets- och husköp bidrog till att
skapa en bostadsmarknad som länge
stod stagnerad.
Grundbulten för de nuvarande låga
priserna i Tyskland och Berlin får man
dock gå tillbaka ända till 1991 för att
hitta, när en lag med syfte att väcka
liv i den forna östtyska ekonomin
instiftades. När lagen, kallad Fördergebietsgesetz, trädde i kraft gav den
enorma skattelättnader för byggherrar och investorer. Alla som byggde
eller renoverade en fastighet på den
gamla östsidan fick möjlighet att dra
av hela kostnaden för projektet från sin
taxerbara inkomst. Många förmögna
västtyskar såg sin stora chans att göra
en rejäl hacka varpå de öste in pengar
i byggnationer. Och nog stimulerades
ekonomin. Mellan 1990 och 1998
ökade bostads- och kontorspriserna
med närmare 70 procent, problemet var
bara att stimulansåtgärderna skapade en
fastighetsbubbla.
– I och med att skattelättnaderna var
så stora ledde det till överinvestering. I
och med att man kunde skriva av hela
kostnaden var det i princip omöjligt
för investerarna att förlora pengar, de
startade projekt utan att bry sig om

huruvida det fanns efterfrågan eller ej,
berättar Louise.
När sedan avdragsmöjligheterna
försvann och fastighetsmarknaden började nyktra till i Tyskland stod många
fastigheter tomma, varpå landet inte
rycktes med i den enorma internationella bostadsboom som fick huspriserna
att stiga kring 200 procent i länder som
USA, Spanien och Storbritannien mellan 1997-2007.
– Sedan ska man ju även komma
ihåg att landet gick in i recession 2001,
inflikar Louise.
De senaste åren har dock priserna
sakta gått uppåt i takt med den ökade
inflyttningen till Berlin och även hyrespriserna har gått upp. Alltfler investerare har därför åter fått upp ögonen för
bostadsmarknaden i Tyskland. Bolag
som Morgan Stanley, Terra Firma och
Fortress har alla köpt minst 50 000
lägenheter vardera i Berlin de senaste
åren.
– Jag ser enormt intressanta möjligheter för bostadsinvesteringar i det
här skedet. Ekonomin är på uppåtgående och i Berlin är det bara drygt 15
procent som i dag äger sina hem medan
riksgenomsnittet i Tyskland ligger
kring 47 procent.
– Hyrorna har ju dessutom länge
hållits på en låg nivå tack vare att
allmännyttan ägt så många fastigheter,
men då Berlin stads ekonomi är så pass
dålig tvingas man sälja av alltfler hus,
det lär leda till eskalerande hyror och
att alltfler börjar se över möjligheten att
äga sina hem.
– Dessutom byggs det inte tillräckligt
många nya lägenheter eftersom många
brände fingrarna på 90-talet, det
kommer leda till bostadsbrist på sikt.
För den som har tid att vänta har jag
svårt att se en bättre fastighetsmarknad att investera i än den berlinska,
avslutar Louise. n
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Unga JOBB!
Faktapunkter:

n Nätverket Eures är mycket användbart för att söka jobb. Genom
detta europeiska samarbete har Eures-rådgivare i varje EU-land och på
deras hemsida finns drygt 800 000 lediga jobb utannonserade via alla
EU-länders platsbanker som finns samlade där. Inget arbetsttillstånd
krävs för arbete inom EU, EES-länderna eller Schweiz.
n Juni 2009 var drygt 59 000 svenskar folkbokförda i Sverige samtidigt som de jobbade utomlands.
n Turistlandet Spanien har hög arbetslöshet men här finns även en del
”svenskarbeten” inom underhållning- hotell- och callcenter.
n Nederländerna har låg arbetslöshet och här finns bland annat jobb
inom callcenter för svenskar.
n Inför nästa vinter kan Österrike kanske vara något, man rekryterar
vanligtvis mycket folk inom serviceyrken inför skidsäsongen.
n I Storbritannien finns en hel del svenskjobb. Här råder även brist på
socionomer och lärare.
n Väldigt många unga svenskar söker sig till Norge. Där finns många
jobb inom service, restaurang, handel samt även barnomsorg. Kockar och
förskollärare är bristyrken. En barnskötare i Norge kan tjäna kring 320
000 svenska kronor, men prisnivån är också avsevärt högre i Norge.

HÄR
HITTAR DU
JOBBEN
Det är inte bara äventyr, intresset för andra
kulturer eller entreprenörsskap som lockar unga
utomlands. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är
bland de högsta inom EU. Därför har SVIV gjort en
snabbguide till länderna där du hittar jobben.

D

TEXT Magnus Nilsson

et blir allt tuffare för ungdomar att hitta arbete
i Sverige. Bland unga under 25 år var hela 26,7
procent arbetslösa i januari 2010, en kraftig ökning med 4,5 procent jämfört med samma period
året innan. Sverige är ett av EU:s sex värsta länder
gällande ungdomsarbetslösheten, endast Spanien, Slovakien,
Irland, Ungern och Italien är värre. Snittsiffran för de 27
EU-länderna ligger kring 20 procent och i länder som Nederländerna och Tyskland är mindre än tio procent av unga
under 25 år arbetslösa.

n I Danmark återfinns jobben i servicebranschen och inom vården,
framförallt i Köpenhamn. Är du IT-specialist finns det också en hel del
tjänster att tillgå. På grund av att man som anställd betalar sina sociala avgifter själv i Danmark måste lönen ligga kring 30 procent högre
för att motsvara en svensk lön. Vanligtvis ligger dock lönen kring 50
procent högre än för motsvarande tjänst i Sverige.
n Något som många inte känner till är att man till Australien, Kanada
och Nya Zeeland kan ansöka om ett ”Working Holiday”-visum om man
är mellan 18-30 år. Med visumet får du möjlighet att jobba i landet i ett
års tid. Reglerna är emellanåt lite snärjiga.
n Till Kanada ges endast 500 WH-visum ut per år och Australien får du
endast arbeta för samma arbetsgivare sex månader i rad, medan det i
Nya Zeeland är ännu värre. Där går gränsen redan vid tre månader.
n WH-visum ansöker du om via respektive lands ambassad.
Fotnot: du når Eures jobbportal på: ec.europa.eu/eures/
Källa: Eures, Statistiska centralbyrån, Work in travel company, DN.

Vackert belägen enplansvilla säljes

Ostört läge i fagra Falsterbo. För information och visning
kontakta; Margaretha Nägele, tel: 040-47 06 58
margarethanagele@tele2.se
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KUNGLIG SVERIGE PROFIL

Kungligt bröllop ska

profilera Sverige
Bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling kommer att ge god internationell exponering för Sverige. Med
anledning av detta har Svenska institutet och Stockholm stad inlett samarbetet Brands of Sweden. Syftet är internationell
profilering av Sverige och svenska företag i samband med bröllopet och evenemanget Love 2010.

S

Text Valentin Ekman FOTO ANNA-LENA AHLSTRÖM & Ivan Da Silva

venska institutet
(SI) och Stockholms
stad gör alltså en
storsatning under
året.Man menar
att vårt näringsliv
och våra företag är viktiga representanter för landet. Det är ett faktum
att miljontals människor på daglig
basis kommer i kontakt med svenska
produkter, företag och tjänster, men de
känner däremot inte till att varumärket
är svenskt. Det är något som SI och
Stockholms stad vill ändra på. Svenska
företag, vårt kungahus och våra idrottsmän, forskare, designers, musiker och
politiker är prominenta representanter
för Sverige. De påverkar i hög utsträckning bilden av Sverige och bidrar bland
annat till att öka omvärldens kunskap
om Sverige, något som i förlängningen
främjar handel och attraherar utländska
besökare och investerare.
– Svenska företag spelar en viktig
roll i arbetet med att stärka bilden
av Sverige runtom i världen. Det här
initiativet stärker ytterligare vårt redan
goda samarbete mellan näringslivet och
det offentliga Sverigefrämjandet, säger
handelsminister Ewa Björling i ett
pressmeddelande.
Det är Stockholms stad som tagit
initiativet till Brands of Sweden för
att knyta sponsorer och starka svenska
varumärken till Love Stockholm 2010,
stadens hyllning till det kungliga bröllopet. Svenskt näringsliv ska därigenom
få en chans att synas i sammanhang
där man normalt inte ges utrymme att
profilera sig.
– Love Stockholm 2010 blir både ett
tillfälle för stockholmarna att fira det
kungliga bröllopet och en möjlighet
för Stockholms företag samt svenska
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Handelsminister Ewa Björling.

Svenska Institutets generaldirektör Olle Wästberg.

varumärken att visa upp sig då världens
blickar är riktade mot Stockholm, säger
Sten Nordin, finansborgarråd Stockholms stad.
För Svenska institutet är Brands of
Sweden en naturlig del i SI:s arbete
med att involvera svenskar, svenska
företag och organisationer att tillsammans hjälpa till att sätta Sverige på
kartan utomlands. Genom samarbetet
ska man ta tillvara på de fördelar ett
företag får av att profilera sig som
svenska i internationella sammanhang.
– De positiva associationer som
Sverige väcker gör inte minst att många
upplever det som tryggt och intressant
att samarbeta och göra affärer med
svenska aktörer, trots att kunskapen om
företaget eller varumärket i sig är låg.
– Sverigeanknytningen ger produk-

ter och tjänster en unik position och
särskiljning på utländska marknader.
Genom att visa sin svenska tillhörighet
bidrar företagen i sin tur till att öka
kännedomen om Sverige, svenskt näringsliv och svenska varumärken i stort.
Det är utan tvekan fördelaktigt för
båda parter, säger Olle Wästberg, generaldirektör på Svenska institutet och
styrelseledamot i Svenskar i världen.
Konceptet är kopplat till SI:s ambassadörsprogram och deras hemsida
www.sverigepaketet.se, som involverar
svenskar, svenska företag, universitet
och organisationer att tillsammans sätta
Sverige på kartan. Företag som redan
är klara för ett samarbete under Love
2010 är bland andra TV4, Arlanda,
IKEA, Volvo PV, GB glass, Metro och
Interflora. n

www.sviv.se

Titta till
vänster...

Non Resident

Värdefulla råd för
utlandsboende
När du bor utomlands är det skönt med

Missa inte

sviv.se!

tillgång till en bank i Sverige. En bank som
kan de regler och lagar som gäller för dig
som utlandsboende.
Kontakta oss så berättar vi om våra tjänster
för utlandsboende:
• Personlig service dygnet runt
• Placeringsrådgivning

diskutera i vårt forum,
håll kontakten med
vänner online, läs
nyheter och håll dig
ajour med Sverige.

• Finansiering
Kontakt
Telefon: +46 8 763 64 67
E-mail: nonresidentprivates@seb.se
www.seb.se/nonresident

Hem till sverige
Återflyttsanmälan

Nu flyttar
vi hem!
Det är inte bara utflyttandet från Sverige
som ökar, även hemvändarna har blivit fler.
En förklaring är skattelättnader.

D

TEXT Valentin Ekman

e senaste tre åren har många utlandssvenskar
valt att flytta hem till Sverige. Samtidigt har
unga svenskar blivit vinnare på den brittiska
arbetsmarknaden. SVIV har granskat de nya
trenderna som alltså påvisar att allt fler svenska
medborgare flyttar hem. Både under 2007
och 2008 ökade antalet personer som återregistrerade sig
som folkbokförda i Sverige och under 2009 låg antalet
kvar på 2008 års höga nivå.
En teori som lanserats är att trenden har sitt ursprung i de
skattelättnader som genomfördes i samband med regeringsskiftet år 2006. Det verkar som att avskaffandet av fastighetsskatten, förmögenhets- och arvsskatten stimulerat
en ny grupp utlandssvenskar att se över sitt boende och
åter välja Sverige som hemland. Det är en tes som styrks
av att man från mäklarhåll upplevt en ökad förfrågan på
dyra bostadsrätter i centrala Stockholm från utländska
intressenter.
– Under de senaste tre åren har vi upplevt en ökning av
antalet förfrågningar på bostadsrätter från svenskar som
velat flytta hem från utlandet, konstaterar Hampus Jonsson,
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delägare i en av Svensk Fastighetsförmedlings bostadsbutiker i
Stockholms innerstad.
Ett av de länder som flest flyttat
ifrån är Storbritannien, något
som för ett fåtal har att göra med
Om du ska flytta hem till Sverige
de skärpta inkomstregler som
ska du anmäla din återflytt senast
där genomfördes i april 2008
en vecka efter ankomst. Detta
gällande kapital från annat land.
görs på på ditt lokala skattekontor. Medtag godkänd id-handling
Enligt SVIV:s ombud på plats
för att styrka din identitet.
är det ändå andra faktorer som
mestadels bidragit till det ökade
hemflyttandet från just London, bland annat de tidigare
nämnda skatteändringarna.
– Förändringarna gjorde att en återflytt blev aktuell för de
svenskar i äldre medelåldern som planerat att flytta hem vid
pensionen. Genom skattelättnaderna fick de ett incitament
att ta steget hem redan nu, 5-10 år tidigare än vad de kanske
planerat från början, säger Susanne Bolinder, SVIV-ombud i
London som arbetar på Consido. Företaget ger bland annat
rådgivning gällande val av skola, arbetsvisum och bostad vid
en utlandsflytt.
Bolinder konstaterar vidare
att även den svåra finanskrisen innebar en stor rockad
bland svenska karriärister i
Storbritanniens huvudstad.
– En generation byttes ut.
Många mellan 30-40 år förlorade sina jobb och tvingades
flytta hem. Det är så pass dyrt
att leva här att man inte klarar
av att bo kvar utan jobb någon
längre tid.
– Man kan tjäna mycket
mer i London än i Stockholm
och skatterna är lägre. Därför
är det ytterst få av dem som står mitt i yrkeslivet som flyttar
hem självmant.
Antalet svenskar i regionen har dock inte minskat på
grund av lågkonjukturens hemflyttare. Istället har finanskrisens alla varsel lett till att ungdomar, för en gångs skull, blivit
vinnarna på arbetsmarknaden när företagen så sakteliga inlett
återhämtning och nu börjat nyanställa igen.
– Det stämmer, de hemflyttande
60- och tidiga 70-talisterna har
ersatts. Vi ser just nu en enorm
Hemvändarna
inflyttning från de mellan 23-30
år. Många unga har fått väldigt
För dig som funderar
bra jobb när finansvärlden börjat
på att flytta hem
komma ur krisen. Företagarna har
och är nyfiken på
hur andra före
insett att unga är mer flexibla. De
detta utlandshar sällan en familj att ta hänsyn
svenskar
till, de orkar jobba hårdare och
upplevt sin
hemflytt
begär lite lägre löner än någon som
kan vi rekommenär tio år äldre. Ska man jobba på
dera Ludvig Rasmussons bok
exempelvis Deutsche Bank gäller
Hemvändarna, där en rad personer
berättar om hur de återvände
det att jobba hårt och inte räkna
till Sverige efter en längre tid
med några 40-timmars veckor. n
utomlands. Bland de medverkande
finns bland annat före detta fotbollsproffset Torbjörn Nilsson och
författarinnan Annakarin Palm.

www.sviv.se

Lär dig svenska!
ISU Programs i Lund erbjuder
kurser både i Sverige och via distans.
Besök vår hemsida www.folkuniversitetet.se/isu

Din mäklare i Båstad och Torekov
... på hela Bjäre!

Advokatbyrå Tove Sjövall AB
Med erfarenhet från egen utlandstjänstgöring
erbjuder advokat Tove Sjövall juridisk expertis
till privatpersoner och företag.
Specialområden: svensk och internationell affärsjuridik och svensk internationell privaträtt ex:
• familjerätt • arvsrätt • arbetsrätt • socialförsäkringsrätt
• folkbokföring • arbetstillstånd
Advokatbyrå Tove Sjövall AB

An international
career?

Foto: MacNeale AB

Tel: + 46 40-45 66 60/ + 46 708-33 03 21 • Fax: + 46 40-45 62 61
E-post: tove@tovesjovall.se • www.tovesjovall.se
Advokatbyrån har säte centralt i Höllviken, Vellinge kommun.

Start the journey
with the IB Diploma
Programme at
The International
School

Det finns så mycket att se
Vi utför: Starrkirurgi, glasögonfrihet,
glaukomscreening, ögonlockskirurgi mm.

Våra kliniker finns på
Sophiahemmet Valhallavägen 91 och på Valhallavägen 58
Box 5605 • 114 86 Stockholm
Tel +46 8 508 949 11, telefontid kl 8.30-12 • Fax +46 8 508 949 38
privat@stockholmsogonklinik.se • www.stockholmsogonklinik.se

The International School of Helsingborg
Tel: +46 (42) 10 57 05
Fax: +46 (42) 13 41 90
www.helsingborg.se/internationalschool
ish@helsingborg.se

BÖCKER

Månadens boktips!
Svenska företag har länge satt avtryck internationellt. En ny bok skildrar en av tidernas mest
omtalade och skandalomsusade svenska affärsmän. Vi minns även fantastiske Per-Agne Erkelius.
TEXT Valentin Ekman
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Tändstickskungen Ivar Kreuger

Under jorden i villette

Det har kommit en ny läsvärd bok om den mytomspunne
svenske finansmannen Ivar Kreuger som sköt sig den 12
mars 1932 efter att hans ekonomiska imperium trasats
sönder året innan.
Kreuger och hans värdepapper överlevde den stora
börskraschen 1929 genom manipulation och finansiella
oegentligheter. Två år senare kom sanningen ifatt honom
och Kreugerkraschen 1931 försatte tiotusentals människor
världen över i konkurs. Han hånades och hatades och det är
ingen slump att svenske Kreuger en gång listats som trea
på en lista över världens största svindlare genom tiderna,
publicerad av Financial Times.
Man ska dock inte glömma att han även skapade en rad
lyckosamma företag och genomförde beundransvärda
projekt. Han finansierade exempelvis Stockholms stadion
egenhändigt och hans företag Kreuger & Toll deltog i
byggnationerna av såväl stadion som Stockholms stadshus.
Hans flaggskepp, företaget Svenska tändsticksaktiebolaget,
STAB, lever vidare än i dag under namnet Swedish Match,
med stor framgång bör tilläggas.
Författaren Frank Partnoy ger i ”Tändstickskungen Ivar
Kreuger, århundradets finansskandal” också Kreuger viss
upprättelse. Partnoy skildrar hur en svensk entreprenör
kunde konkurrera med amerikanska storbanker kring stora
lån och skildrar en kreativ företagsledare med ambitioner
högre än de flestas. Han påvisar givetvis även hur Kreuger
använde sig av metoder som i bästa fall kan benämnas som
”ruffel och båg”. Fascinerande läsning som ger en nyanserad och varierad bild av Ivar Kreuger, en man som gjorde sig
skyldig till såväl gott som ont.

Produktiva Ingrid Hedström är tillbaka med
en ny deckare som skildrar livet i den fiktiva
belgiska staden Villette. Det är Hedströms
tredje bok i serien om undersökningdomaren Martine Poirot, på lika många
år. Den här gången leder spåren
tillbaka till Sverige.
2008 belönades mångåriga
DN-korrespondenten Hedström med
Debutantpriset för den inledande ”Lärarinnan i Villette” som följdes av ”Flickorna i Villette”,
som i höst även ges ut i Danmark. Det här är kärleksfulla
hyllningar till deckaren. Den som kan sin historik hittar
smarta flörtar med episka klassiker inom genren.
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Per Agne Erkelius död
Den 25 februari avled Per Agne Erkelius efter
en längre tids sjukdom, 74 år gammal. Så
sent som i höstas var Erkelius nominerad
till såväl Augustpriset som Sveriges Radios romanpris för sin kritikerhyllade
Hotel Galicja.
”Per Agne Erkelius står i det allra
främsta ledet av vår svenska litteraturs människo- och samhällsskildrare”
konstaterade till exempel Svenska Dagbladet.
Erkelius var bördig från Gästrikland och blev heltidsförfattare på 70-talet. Hans verk präglades ofta av självbiografiska element.

www.sviv.se

Var du än befinner dig i världen
kan du studera språk hos oss.
Att förstå och tala olika språk öppnar dörrar till många karriärmöjligheter
så väl utomlands som här hemma.
Allt du behöver är tillgång till en dator med bredbandsuppkoppling, en
headset med mikrofon och en kamera. Tekniken möjliggör kontinuerlig
kommunikation mellan studenter och lärare liksom inom studentgruppen,
vilket bidrar till kurser av hög kvalitet.
Du kan studera en mängd språk: engelska, italienska, spanska, svenska,
tyska, franska, japanska, portugisiska, ryska, arabiska och kinesiska.
Världen ligger öppen för dig!

Vill du veta mer? www.du.se/sprak

Utlandssvenska
ungdomar
Utlandssvenska
ungdomar
ochandra
andraintresserade
intresserade
och
Vill ni tillbringa en sommar i Uppsala där ni kan:

Vill ni tillbringa en sommar i Uppsala där ni kan:
o studera svenska (alla nivåer)
P
(alla
nivåer)
o studera
ta kursersvenska
i svensk
film,
historia, popmusik, litteratur, samhälle,

				konsthistoria

P ta kurser i svensk film, historia, popmusik, litteratur, samhälle,
o konsthistoria
delta i resor bl a till Stockholm, Värmland, Dalarna, Finland och Lappland
P
bl a till Stockholm,
Värmland,
Dalarna,
Finland och Lappland
o delta
delta iiresor
kvällsaktiviteter
bl a sport,
film, kulturella
evenemang
P
i kvällsaktiviteter
bl a sport,film,
o delta
lära känna
svenska studenter
och kulturella evenemang

				svenskt studentliv

P lära känna svenska studenter och svenskt studentliv

o träffa andra utlandssvenskar samt deltagare från cirka 40 olika länder?

P träffa andra untlandssvenskar samt andra från cirka 40 olika länder?
Skriv för utförlig information till:

S k r I V F ö r U t F ö r L I g I n F o r mat I o n t I L L:

		

Uppsala
Summer Session
Uppsala International
International Summer
Session
P.a.
P.A.Box
Box1972,
1972,751
75149
49Uppsala,
Uppsala,Sweden
Sweden
tel.+
tel.+46
4618
18102370
102370/ /++313113735212388,
6894186fax: + 31 13 52123898
e-mail:
e-mail:director@uiss.org
director@uiss.org
web
website:
site:http://www.uiss.org
http://www.uiss.org

Om jag fick bara ett ord för att
beskriva sommaren på UISS
Jag har precis kommit tillbaka från
skulle jag
”underbart”!
Uppsala,
ochanvända
fyra oförglömliga
veckor
Mina
föräldrar
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på UISS. Jag läste svenska
på B2
nivå.
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jag i svenskasom
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överendet
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för CarlAbigail
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Undervisningen var mycket intensiv, men så ska det vara
Vi åkte tillI Dalarna och besökte Carl Larssons hem och
om man vill lära sig språk. Det finns många aktiviteter nästan
koppargruvan i Falun. I Stockholm fanns också mycket att se.
varje dag som gör att man lär känna svenska folket och
Det fanns också tid för att slappna av på kvällen, vi var t.ex. på
kulturen. Uppsala är en väldigt vacker kulturstad. Till slut skulle
en kräftskiva och en pubrunda. Slutsatsen är: om du vill lära dig
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HÄLSA

Nya rön på hälsofronten
FOTO Andrjuss FOTO Elena Schweitzer FOTO Sebastian Kaulitzki FOTO Volodymyr Krasyuk

Frysta grönsaker, rödvin som bantningshjälpmedel, och papaya som cancerbekämpande medicin.
Det är några av den senaste tidens nya hälsorön.
TEXT Hanna Sundberg

Frysta grönsaker nyttigare
Färska grönsaker anses vanligtvis
vara fräschare och nyttigare än frysta dito. Nu visar en brittisk undersökning att detta är fel, på grund av att
det kan ta flera veckor innan varorna
når konsumenterna. Näringsvärdet på
grönsakerna hinner sjunka markant
under tiden.
Näringen försvinner olika fort
beroende på grönsak. Ärtor är till exempel långt bättre att köpa frysta, de
behåller 45 procent mer näring jäm-

fört med färska. Både Broccoli och
blomkål förlorade drygt 25 procent
av näringen medan morötter endast
tappade 10 procent enligt studien.
- Näringsinnehållet i färska grönsaker börjar försämras från den stund
de plockas, säger näringsexperten
Sarah Schenker till Daily Telegraph.
De frysta grönsaker skördas när
grönsaken har som bäst näringsvärden och bibehåller värdena då de
fryses ned omgående.

Ny fettsort upptäckt i Sverige

Rödvin för att hålla vikt
Att mycket måttliga doser rödvin är
bra för hjärtat är sedan länge känt,
men en ny studie påvisar att upp till
7,5 cl per dag även hjälper kvinnor att
hålla nere vikten. 20 000 medelålders
kvinnor deltog i studien som tydligt
påvisar att de som drack rödvin höll
sig slankare än de som inte drack, även
när livsstils- och dietära skillnader
inkluderades i beräkningen.
Kvinnorna har följts under 13 års tid
och studien genomfördes vid Brigham
and Womens Hospital i Boston, USA.
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Tidigare har man trott att det finns två
olika sorters kroppsfett, brunt och vitt.
Nya rön från Stockholms universitet påvisar existensen av en tredje sort, som
man gett det fyndiga kombinationsnamnet ”britt”, BRuna-i-vITT-fettceller. De
nya upptäckterna avslöjar att brunt fett
i själva verket har mer gemensamt med
muskelmassa än med fett.
Det som gör upptäckten av brittfettcellerna extra spännande är att
fettförbränningsproteinet UCP1 här
finns mitt i en vitfettsmiljö, de är med
andra ord väl strategiskt placerade för
att stimulera extra fettförbränning. vidare studier kan således innebära nya
möjligheter att bekämpa fetma.
Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften The Journal of
Biological Chemistry.

Papapya mot cancer
Papaya är den nya broccolin. Nya
rön påvisar att frukten har cancerbekämpande egenskaper som är
så pass kraftiga att koncentrerade
extrakt från fruktens löv kan komma
att användas som alternativ behandlingsmetod mot allehanda tumörer.
Papayan stimulerar kroppens immunförsvar och produktionen av cancerbekämpande molekyler. Till skillnad
mot exempelvis cellgiftsbehandling
finns heller inga biverkningar. Studien
genomfördes vid Floridas universitet.

www.sviv.se

10:e uppdaterade upplagan
av Bosättning utomlands
Den nya upplagan är
uppdaterad på alla områden. I boken
finns även en praktisk checklista och alla
viktiga adresser inför utlandsflytten.
Ja, tack var god skicka:
.........ex av Bosättning utomlands
.........ex av Återflyttning till Sverige

Ny
Uppdatera
d
upplaga!

(Febr. 200
6 Sellin)

Plats för
porto

o Är medlem och betalar 275:-/st
o Är inte medlem och betalar 325:-/st
Exkl.porto och exp.avg.

Författaren Kerstin Gustafsson har under många år
varit ansvarig för Föreningen Svenskar i Världens rådgivning till in- och utflyttare. Hon är också grundare av
och chef för företaget UtlandsBosättning AB.

!

Namn............................................................................
Företag.........................................................................
Adress...........................................................................
Postnr.........................Ort.............................................
Beställningen kan även skickas via fax 08-660 52 64
eller via post svenskar.i.varlden@sviv.se

Svenskar i Världen
Box 5501
114 85 Stockholm

OMBUD

Du hittar även alla våra ombud på

www.sviv.se
Är du intresserad av att bli ombud?
Maila oss på sviv@sviv.se

AUSTRALIEN

Bentleigh
Lars Sandvik
Tel: +61-395573460
lsandvik@optusnet.com.au
Sydney
Annette Minards
Tel: +61-249 597905
annetteminards@gmail.com
Canberra
Katarina Prime-Linmarker
Tel: +61-2 6287 7762
katarina.prime-linmarker@
foreign.ministry.se

BAHRAIN

Manama
Agneta Svanholm
Tel: +973-531085
swecon@batelco.com.bh

BELGIEN

Bryssel
Elisabet Stael von Holstein
Tel: +32-2 353 05 51
stael@belgacom.net
Karine Henrotte
Tel: +32-87231323
Karine.Henrotte@skynet.be

BRASILIEN

Rio de Janeiro
Lars Magnusson
Tel: +55-21 25 21 98 43
lars.magnusson@swedishtrade.se
Sau Paulo
Jonas Lindström
Tel: +55-11 3066 2590
jonas@swedcham.com.br
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BOTSWANA

Paris
Anders Fogelström
Tel: +33-144550124
andersfogel@wanadoo.fr

CHILE

Thouars
Torbjörn Ihre
Tel: +33-5 4996 6437
johan.ihre@orange.fr

GABORONE
lottie Hultgren Finnström
lottiefinnstrom@gmail.com
Santiago de Chile
Peter Landelius
Tel: +56-22314950
peter.landelius@gmail.com

CYPERN

Limasol
Hans Nauchman
Tel: +357-25315710
hbnpol@spidernet.com.cy
Per Nehler
Tel: +357-25943659
katvoune@cytanet.com.cy

ESTLAND

Reval/Tallinn
Anders Hedman
Tel: +372-5046900
anders@sirowa.ee

FRANKRIKE

Bordeaux
Daniella Bumb
Tel: +33-6 732 520 14
dbumb@free.fr
Monaco
Pia Ribbhammar
Tel: +33-493605187
faldorocca@hotmail.com
Nice
Åke Almroth
Tel: +33-493364525
almroth@wanadoo.fr
Carina Thomsen
Carinathomsen@orange.fr

FÖRENADE
ARABEMIRATEN

Dubai
Ewa Haechler
Tel: +971 4 394 8010
ewahaechler@yahoo.com
Kerstin Lidén
Tel: +971- 4 394 54 07
liden.kerstin@gmail.com

GREKLAND

Ialisos, Rhodos
Elisabet Katsimbri-Helin
Tel: +30-24193087
rodosbo@hotmail.com

HONGKONG

HongKong
Lisbeth Claesson
lisbeth2009@navigator.com
Per Ågren
Tel: +852-354 121 09
per.agren@apchk.com.hk

ITALIEN

bologna
Åsa Hagberg
deapascolmonte@hotmail.com
Milano
Birgitta Carlsson-Occella
Tel: +39-039-321813
sbmoccel@tin.it

KANADA

Toronto
Lars Henriksson
Tel: +1-4164898438
lars@norditrade.com
Vancouver
Anders Neumueller
Tel: +1-6047316361
anders@nordicway.com
Quebec
Jeanette Wetterling
Tel: +514-8455576
sverigenytt@hotmail.com

kina

Chongqing
Bert Felt
merkinachina@gmail.com

LITAUEN

Vilnius
Jan Hansson
Tel: +370-52608645
jaha@takas.lt

LUXEMBURG

Grevenmacher
Michael och Inger Mietzner
Tel: +352-750449
mietzner@pt.lu

MALTA

St Julian
Lotta Hultberg
Tel: +35- 270 160 19
hultberga@yahoo.se
Ewa Helzen
Tel: +35 621 383 471
eb@helzen.com

www.sviv.se

OMBUD
Malaysia

ampong
Bo Jeansson
Tel: +60-12 339 5289
bo.jeansson@spray.se
Subang Jaya
Jan Orrnert
Tel: +603- 563 000 14
jan@hemutomlands.se

MAURITIUS

Mivoie, Black River
Tommy Erixon
Tel: +230-4836000
toer97@intnet.mu

MEXIkO

Mexico CITY
Carl-Otto Rydner
Tel: +52-5555208603
rydner@prodigy.net.mx

NORGE

Röyjen
Per Vatn
Tel: +47-974 255 88
oslo@blagulbar.se

RYSSLAND

Moskva
Per Lundberg
Tel: +7-0952916197
per.lundberg@eastwoodpower.com
Mattias Lindström
Tel: +7-0951989842
mattias.lindstrom@memo.ikea.com
Frederick Runsten Lindblad
Tel: +7-0959734424
runsten@yandex.ru
Ulf och Anette Smedberg
ulf.smedberg@ikea.com
Nizhni Novgorod
Anna Sandström
Tel: +7 8312 102 467
sandstrom.anna@hotmail.com
St Petersburg
Rikard Högberg
rikard@vana.se

Saudiarabien

riyadh
Gabriella Norlin
gabriella.norlin@telia.com

Geneve
Erika Lundström
Tel: +41-798165175
l_erika@hotmail.com

TUNISIEN

Kalifornien, San Francisco
Lisa Wiborg
Tel: +1-4159223236
b39chase@sbcglobal.net

Zürich
Birgitta Arve
Tel: +41-44 261 52 50
birgitta.arve@active.ch

Sousse
Catarina Holmgren Mejri med familj
cata.hmejri@gnet.tn

Kalifornien, San Jose,
Silicon Valley
Christian Olsson
Tel: +1-4086479762
christian@olssonfamily.net

SINGAPORE

Singapore
Johan Segergren
Tel: +65-65133398
johan_segergren@yahoo.se

SPANIEN

Alicante
Gunnar Mellquist
Tel: +34-966422100
spanien@mellquist.se
Barcelona
Dea Mansten med familj
Tel: +34-609724354
manstendeamarie@gmail.com

TYSKLAND

Louisiana, New Orleans
Cecilia Kjellgren
Tel: +1-5048915218
ceciliakjellgren@cox.net

Berlin
Elisabet Hellstedt
Tel: +49-30 882 41 51
hellstedt@t-online.de
Bonn
Ingrid von Scheele
Tel: +49-22242900
jutta.reichelt@t-online.de

Hamburg
Kristina Ekelund
Tel: +49-40 80 44 65
kristina.ekelund@hamburg.de

STORBRITANNIEN

Lübeck
Berith Jangesand
Tel: +49-451396492
berith@rojanet.de

Ilse of man
Ewa Wisemark
ewoptima@netcomuk.co.uk
London
Anneli Pinchard
anneli@f2s.com

München
Birgitta von Wrangel
Tel: +49-89292923
birgitta.von-wrangel@gmx.de

Suzanne Bolinder
Tel: +44-2077271902
SB@Consido.net

Ukraina

Manchester
Caroline Karlsson
Tel: +44-1618324266
carrosbrevlada@hotmail.com
Anna Carlsson, Ungd.ombud
annaecarlsson@gmail.com

SYDKOREA

THAILAND

www.sviv.se

Louisiana, New Orleans
Eva Lamothe Trivigno
Tel: +1-5048911263
evatrivigno@aol.com

Marbella
Claes E Jacobsson
Tel: +34-95 282 2922
c.jacobsson@post.harvard.edu

SCHWEIZ

Karin Jordi
karinjordi@hotmail.com

Istanbul
Pia Anundsdotter
Tel: +90-2122683736
anundsdotter@superonline.com

Malaga
Sten o Gertrud Koritz
gertrud.koritz@comhem.se

Codine Assaad
codineassaad@hotmail.com

Elisabet Zeller
Tel: +41-319610429
elisabetzeller@bluewin.ch

TURKIET

Düsseldorf
Göran Svensson
Tel: +49-211402480
bridgesvensson@t-online.de

Seoul
Håkan Borin
Tel: +822-792 11 58
hborin@eimail.co.kr

Bern
Anna Carlsson Ring Rönneskog
anna@ronneskog.com

La Marsa
Karim Ayadi
karim@alva-tn.com

Tai Thong Village
Tyrone Milton
Tel: +868-6324486
tyrone@traveled.se

TRINIDAD & TOBAGO
Trinidad
Hannele Thompson
Tel: +868-6324486
little_hanna@yahoo.com

Kiev
Milton Dannberg
milton.dannberg@sandvik.com

USA

Minnesota, Roseville
Ewa Rydåker
Tel: +1-6516318250
rydaker@ix.netcom.com
New Jersey, Wayne
Gunhild Ljung
Tel: +1-9736962054
gljung@micronav.com
New York, New York
Steve och Karin Trygg
Tel: +1-2125802635
stevetrygg@hotmail.com
North Carolina, Cary
Ylva Westin
Tel: +1-9192338792
awestin@nc.rr.com
Pennsylvania, Philadelphia
Jonas Vesterberg
Tel: +1-9192749108
jonas.vesterberg@gmail.com
Washington D.C.
Tomas Unander-Scharin
unander_scharing@hotmail.com
Washington, Seattle
Karin Westlin
kafriwe@hotmail.com

Florida, Brandon
Björn Andrén
Tel: +1-8136543616
andoknap@tampabay.rr.com

Wisconsin, Madison
Mats Johansson
mwj@medicine.wisc.edu

Florida, Sarasota
Mick Johnsson
Tel: +1-9419181111
mickjson@aol.com

Caracas
Sven Nehlin
Tel: +58-29453401
nehlin@cantv.net

Illinois, Chicago
Kerstin Brorsson
swedconsul@aol.com
Illinois, Lake Forest
Pia Wennerth
Tel: +1 312 781 6262
wennerth@comcast.net

VENEZUELA

Österrike

Elmau
Inga Fransson-Törnqvist med familj
inga.toernqvist@gmail.com

Kalifornien, San Diego
Barbro Sjötun
Tel: +1-8582732114
barbro@essential-change.com
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POSTTIDNING B

Vid definitiv avflyttning och när eftersändning
slutat gälla, var god returnera tidningen:

Föreningen Svenskar i Världen,
Box 5501, SE-114 85 Stockholm, Sweden

Stöd Svenskar i Världen!
Vi bevakar dina intressen och kämpar för dina rättigheter!
Vi påverkar beslutsfattare!
Vi håller dig informerad om vad som händer i Sverige!
Hjälp oss fortsätta informera, bevaka och påverka beslutsfattare
i frågor gällande utlandssvenskar!
Ditt bidrag betyder mycket. Du eller ditt företag kan bli medlem redan i dag.
Vi tar även emot generella donationer till vår ideella verksamhet.
Plusgiro 504-1 Bankgiro 732-0542 IBAN: SE75 5000 0000 0521 3100 1002 SWIFT: ESSESESS

Det här får du som föreningsmedlem!
Intressanta förmånspaket till alla medlemmar!
Ett utökat stipendieprogram för studenter!
Tidskriften Svenskar i Världen fyra gånger om året!
Råd och stöd kring flytt, skattefrågor och mycket mer

Läs mer på www.sviv.se

