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Hur stor är världen? Hur tänker andra? Varför är det viktigt att säga please?
Äter alla fransmän sniglar? Finns det chokladfabriker i Bryssel?
Vidga dina referensramar på Skandinaviska Skolan i Bryssel, Svenska Skolan i
London och Svenska Skolan i Paris!
Genom att välja ett eller flera år som gästelev i Bryssel, London eller Paris får du insikter som ingen
skolbok kan lära dig. Du får se hur tidvattnet ändrar på Themsen, känna hur det luktar i ett franskt
bageri och du får känna historiens vingslag i Waterloo.
Vi erbjuder samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt program; i London och Bryssel även
ekonomiskt program, allt enligt svensk läroplan (i Bryssel även International Baccalaureate, IB) och
du är välkommen att läsa alla dina tre år hos oss eller att göra bara ett eller två gästår utomlands.
Eller varför inte läsa ett år på varje skola för att på så vis uppleva pulsen i tre europeiska huvudstäder
under din gymnasietid?
Våra skolor erbjuder erfarenheter som du inte kan få på en skola i Sverige: kulturella upplevelser och
många intressanta studiebesök är en hörnpelare i våra internationella profiler, där du också får
möjlighet till fördjupade språkstudier i landets språk.
I Bryssel bor du i värdfamilj eller på elevhem på slottet d´Argenteuil, i London erbjuds boende i
värdfamilj eller internat på Richmond University och i Paris får du bo i en fransk värdfamilj.
Genom denna nära kontakt med värdlandets människor, får du unika insikter om landet, om andra
människor, men viktigast: om dig själv.
Våra tre skolor skiljer sig åt delvis, men konceptet är detsamma: en svensk utbildning enligt nationell
läroplan i en europeisk omgivning och med en internationell utblick.
Genom att söka till oss får du en utbildning samtidigt som du lär dig att flyga på egna vingar!

Välkommen in med din ansökan!

Svenska Skolan i Paris:
www.svenskaskolanparis.com
info@svenskaskolanparis.com
+ 33 1 46 22 31 05

Svenska Skolan i London
www.swedishschool.org.uk
gymnasiet@swedishschool.org.uk
+44 20 83328361

Skandinaviska Skolan i Bryssel
www.ssb.be
scandinavian.school@ssb.be
+32 2 3570670
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LEDARE

Kära läsare!
SVIV kan se tillbaka på ett händelserikt år
och glädjas åt ett rekordhögt valdeltagande
bland utlandssvenskarna i Riksdagsvalet!
Generalsekreteraren har ordet

V

älkommen till årets första nummer av
Svenskar i Världen, en fullmatad tidning med
många spännande reportage och nyttig information om ekonomi och skattefrågor. Så här
i början av det nya året är det glädjande att
kunna konstatera att SVIV:s lobbyverksamhet
för utlandssvenskarna har lett till positiva
resultat på flera områden: ”Den som söker till svenskt
universitet på utländska skolbetyg kommer framöver slippa
konkurrera på ojämlika villkor och reglerna för vilka barn
som ska få tillgång till subventionerad svenskundervisning i
utlandet ska ses över”.
Det här är två av de frågor som tagits upp på tidigare
Utlandssvenskarnas Parlament och som myndigheterna
nu ser över. Detta ger oss kraft och inspiration inför
sommarens Utlandssvenskarnas Parlament, det tredje i
ordningen,som äger rum i Stockholm den 18 augusti. Alla
ni som läser detta är inbjudna att delta och att göra er
stämma hörd. Mer information om detta och om årsmötet
den 17 augusti hittar du på hemsidan,www.sviv.se, och i
kommande nummer av medlemstidningen.
Vår nya medarbetare, Virginia Palm, som presenteras
på annan plats i tidningen, är projektansvarig för Utlandssvenskarnas Parlament. Jag hoppas att många av er hör av
er till Virginia med tankar och förslag till ämnen att tas upp
den 18 augusti. Virginias emailadress är:up2011@sviv.se.
Hon ser fram emot att hålla kontakt med er!

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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Så vill jag berätta om SVIV:s stora kampanj för 2011. Vi
vill följa upp förra årets mycket lyckade ”Fokus USA 2010”
med att försöka nå ut till svenskar i hela världen för att informera om vad SVIV kan göra för er och för att värva nya
medlemmar. Vi kallar kampanjen ”Reach Out 2011” och vi
vill, tillsammans med er, läsare, medlemmar och ombud, nå
ut till så många svenskar i världen som möjligt. Vi behöver
er alla för att göra vår stämma hörd och ju fler vi blir desto
starkare kan vi bli i vårt arbete för allas bästa.
Vi behöver fler betalande medlemmar och vi erbjuder
därför mycket attraktiva priser för årsmedlemskap under
kampanjen. Vi önskar också närmare samarbete med
svenskklubbar, handelskamrar och svenska skolor utomlands. Genom föreningsmedlemskap kan alla era medlemmar få del av SVIV:s medlemsförmåner. Så värva en vän
till SVIV och som en liten gåva från oss får du vår snygga
klubbnål.
Den som värvar tre nya medlemmar blir bjuden på
Utlandssvenskarnas Parlament - och den som värvar fler
deltar i vår pristävling om bäste medlemsvärvare 2011.
Om du vill engagera dig i detta arbete kan du vända sig till
kansliet, sviv@sviv.se, för att få information om kampanjen
och informationsmaterial.
Som du ser är det mycket på gång och jag ser fram emot
ett nära samarbete med våra ombud och medlemmar under
året! Nu hoppas jag bara att våren kommer snart till dessa
nordliga breddgrader och att ni hör av er till mig med idéer
och frågor som ligger er nära om hjärtat och som ni vill att
SVIV ska ta upp.

Många hälsningar
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

Sverige fördjupar
energisamarbete
Sverige ska stärka det internationella
energisamarbetet. Uppsala universitet,
Kungliga Tekniska Högskolan, Vattenfall
och ABB ska i samråd med andra EUländers universitet och energiföretag
samarbeta kring energifrågor. Det hela
sker inom Europeiska Institutets ram
för innovation och teknik. Staten bidrar
med 11,5 miljoner kronor för att finansiera projektet.

Riksdagen kritiserar
EU-kommissionen

Hur ser utlandssvenskarna
ut och var bor de?
För att bättre ta tillvara utlandssvenskarnas intressen utreder nu
SVIV var svenskarna finns i världen.

U

tlandssvenskar är en viktig, men
anonym, grupp. Det finns inga
tillförlitliga uppgifter om var
svenskarna är bosatta runtom i världen
eller vad de gör. Sedan Sverige blev
medlem i EU år 1995 har drygt 300 000
svenskar flyttat utomlands, enligt SCB,
statistiska centralbyrån. Uppskattningsvis
är närmare 500 000 svenska medborgare
bosatta utomlands.
Det framgår dock inte av statistiken
vart svenskarna flyttar eller vad de
sysslar med i det nya landet. Det framgår
inte heller hur många som utvandrat eller
hur många som tillfälligt är bosatta i ett
annat land för att studera eller arbeta.
För att få en bättre uppfattning om
utlandssvenskarna undersöker nu SVIV
var de bor och vad de ägnar sig åt.
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- Har vi en bättre uppfattning om
svenskarna utomlands underlättar det
vår lobbyverksamhet och våra kontakter
med svenska myndigheter, säger Karin
Ehnbom-Palmqvist, generalsekreterare
i SVIV.
Karin Ehnbom-Palmqvist menar att
denna viktiga grupp inte heller tas tillvara tillräckligt i främjandet av Sverige
och att vi därigenom inte utnyttjar en
viktig resurs som skulle kunna göra bra
insatser för att sprida information och
kunskap om vårt land.
Den välkända journalisten Ewa Hedlund, med många års utlandserfarenhet
från Bryssel, har engagerats för att leda
projektet som ska utmynna i en rapport
inför utlandssvenskarnas parlament i
Stockholm den 29 augusti 2011.

Riksdagen kritiserar EU-kommissionen.
Detta på grund av att integration och
jämställdhet på arbetsmarknaden inte
får större fokus. Riksdagen menar att
dessa frågor är viktiga för att stärka
Europas konkurrenskraft. Kritiken gäller
ett arbetsprogram som kommissionen
antog i oktober 2010. Riksdagen har
dock inte tyckt till om detta förrän nu.
Ett av skälen till dröjsmålet anges
vara att det tog sex veckor innan informationen till programmet översattes
till svenska, något som Riksdagen också
protesterar mot.

Bilder av Kerstin Alm
I nummer 3 av SVIV 2010 hade vi ett
reportage från årsmötet samt från
konferensen Atlantic Crossing. Där återfanns bilder tagna av vår kära fotograf
Kerstin Alm. Tyvärr missade redaktionen
att sätta Kerstins byline på bilderna. Vi
ber om ursäkt för detta.

www.sviv.se

NYHETER

Svenskar tror på
stark ekonomi
Enligt den senaste Eurobarometerundersökningen är svenskar mer positivt
inställda till sitt hemlands ekonomi än
övriga EU-medlemsländers medborgare.
Svensken är även mer positivt inställd
till EU:s möjligheter att motverka framtida problem.
Över 80 procent av de svenska medborgarna uppfattar landets finanser som
goda. I krisdrabbade områden som Grekland anser befolkningen, av förklarliga
skäl, att landets ekonomi är dålig.
Drygt 50 procent av svenskarna tror
också att deras liv kommer att bli bättre
under det närmaste året. 75 procent
av svenskarna litar även på landets
domstolar. Motsvarande siffra bland EUländerna snittar kring 50 procent.
Det finns dock en fråga där svensken
oroar sig mer än övriga eu-medlemmar,
klimatfrågan. Var femte svensk anser
att klimatförändringarna är en mycket
viktig fråga. Det är en uppfattning som
endast delas av fem procent av övriga
medlemsländers medborgare.

SVIV:s ungdomssatsning
uppmärksammas

U

siteten, och till exempel kan föreningen
hjälpa dessa med att ordna träffar,
fester och annan verksamhet.
- Det skulle kunna innebära att alla
svenskar som flyttar utomlands för att
plugga får ett ”välkommen ut i världen”kit med användbara och roliga saker.
Även det arbete som SVIV utför mot
Sveriges riksdag och regering skulle
i större utsträckning kunna drivas av
frågor som rör de svenskar som pluggar
utomlands, säger Johannes Danielsson i
intervjun, som finns att läsa i sin helhet
på studyadvantage.se.

ngdomsombudet Johannes
Danielsson har intervjuats på
webbplatsen Studyadvantage.se.
Läsåret 2008/2009 studerade 24 000
svenskar utomlands. Det är med anledning
av detta som Johannes Danielsson intervjuas på Studyadvantage. Han konstaterar
bland annat att föreningen tidigare haft
problem att nå denna stora grupp utlandssvenskar.
Bland de förslag Danielsson har för
att stärka kontakten finns bland annat
tankar om att SVIV ska ha fler länkar till
olika ”Scandinavian Societies” på univer-

.

www.sviv.se
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Sverige bäst på integration
Text Hedwig Kastenholm

D

et fastslår en ny rapport
från Mipex där Sverige
tilldelas högst poäng i
världen på integration.
- Visst är det glädjande att få
en internationell topprankning,
men vi ska inte lura oss att tro
att integrationen därmed är löst,
säger integrationsminister Erik
Ullenhag till tidningen Riksdag
och departement.
Integrationsministern säger
vidare att det är för stor skillnad
mellan inrikes- och utrikesföddas
sysselsättningsgrad, enligt tidningen Riksdag och departement.
Sverige följs i integrationstoppen av Portugal, Kanada, Finland
och Norge enligt indexet. I botten
ligger Cypern, Sloavakien och
Grekland. Indexet har fått kritik för
att vara alltför formellt och bara ta
hänsyn till juridiska hinder.

Integrationsminister
Erik Ullenhag (fp),
foto av Johan Ödmann

Ny medarbetare på SVIV

V

irginia Palm, 23 år,
studerar Politisk
Kandidatexamen vid
Stockholms Universitet.
Virginia har tidigare varit aktiv
i föreningen Unga Aktisparare,
drivit eget företag, praktiserat
vid Sveriges Ambassad i Schweiz
under EU-ordförandeskapet,
representerat Sverige under
Studytour of Japan for European
Youths (2006) samt Ship for
World Youth i Japan och Stillahavsområdet (2011)
- Under min praktik på SVIV
ska jag arbeta med parlamentet,
vilket jag ser fram emot. Det är
ett väldigt spännande event där
SVIVs medlemmar får komma
samman, diskutera aktuella och
konkreta problem samt får svar
på sina frågor.
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Ambassadnedläggningar
kan undvikas?
Det menar i alla fall Richard Murray,
före detta chefekonom vid Statskontoret. ”Nedläggningar av ambassader
kan undvikas om utrikesförvaltningen
blir mer effektiv.”, skriver Murray i en
debattartikel i Dagens Nyheter.
Murray riktar svidande kritik mot UD
och dess struktur i artikeln och skriver
vidare:
”Jag har betraktat utrikesförvaltningen på samma sätt som man ser på
statliga myndigheter. Är organisationen
ändamålsenlig, finns klara beslutsvägar, är ansvarsfördelningen klar, har
ledningen en klar bild av resursanvändningen, finns informations- och
kvalitetssäkringssystem, inrymmer
personalpolitiken kompetensplanering och god personalvård, bedrivs
verksamhetsutveckling med kraft och
på bred front, med mera? Svaret är ett
nedslående NEJ”.
Murrays artikel publicerades i Dagens
Nyheter den 18 februari. Han har även
skrivit en rapport med titeln ””UD i en
ny sits - organisation, ledning och styrning i en globaliserad värld”. Rapporten
är skriven för Expertgruppen i studier
av offentlig ekonomi och finns att ladda
ned på www.eso.expertgrupp.se.

Grufman utreder
Ett annat SVIV-projekt gäller svenska
utsända och deras
medföljande. Vilka
villkor gäller när
man som svensk
reser ut med familj
för att arbeta på
ett svenskt eller
internationellt företag och vad händer
när man flyttar hem igen?
Dessa komplicerade frågor utreds
av Ulf Grufman, tidigare utlandspersonalchef för Ericsson. Hans slutsatser
ska sammanfattas i en vägledning för
företag och enskilda som ska påbörja
en utlandsstationering. Det här kommer
att bli en värdefull service till våra
medlemsföretag, inte minst för mindre
företag utan tidigare utlandserfarenhet.

www.sviv.se

Nationella och internationella
skatteregler är under förändring.
Hänger du med?
När marknaden sviktar är rätt placeringsstrategi ibland inte tillräckligt för att bevara en förmögenhet och
få den att växa. Har du tänkt på att en förmögenhetsplanering som är dålig ur skattesynpunkt kan göra att
en del av eller till och med hela vinsten på dina placeringar går förlorad? En bra förmögenhetsplanering
kräver expertis och kunskaper om komplicerade, internationella skatteregler - målet ska vara att inte bara
följa gällande lagstiftning utan också undvika att betala mer skatt än man är skyldig att göra. På Nordea
Private Banking har vi denna kompetens och vi räknas till de bästa i Norden och Baltikum när det gäller att
tillhandahålla tjänster av denna kvalitet.*
Besök oss på www.nordeaprivatebanking.com eller ring +352 43 88 77 77 för att boka ett möte.

Roberth Josefsson, Wealth Planning, 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
* Euromoneys årliga internationella private banking-undersökning 2010
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Frågor & svar

I detta nummer: Frågor om skatteuppskov vid lägenhetsköp
i Spanien, flytt till Malta och rätt till vård i Sverige.

TEXT KERSTIN GUSTAFSSON

vård i Sverige?
Jag har med intresse läst ”frågor o & svar”
angående rubriken Vård i Sverige.
Jag är bosatt i Tyskland sedan 1979. Är
svensk medborgare, min hustru tysk, men
var bosatt i Sverige under sex år och erhåller en mindre pension från Sverige.
Skall jag nu tyda svaret i 03/2010 att
både min hustru och jag har rätt till både
akut och planerad vård i Sverige vid tillfällig
vistelse, vilket bestrids av försäkringskassan i Sverige?
Nej, det är ingen självklarhet. Rätten till sjukvård för en pensionär bosatt utomlands är kopplat till vilket land som utbetalar den allmänna
pensionen och i vilket land man är bosatt i.
Om bosättningslandet, i detta fallet Tyskland,
är ett av länderna som betalar ut pension ska
landet också betala för sjukvården.
Om man inte får pension från bosättningslandet ska det land där man varit försäkrad längst
tid av de pensionsutbetalande länderna också
betala för sjukvården.
Om det inte går att avgöra i vilket land man
varit försäkrad längst tid ska det land där man
var försäkrad senast betala för vården.
Om det är Sverige som utbetalar större delen
av din pension har du rätt till såväl nödvändig
som planerad vård i Sverige vid tillfällig vistelse
där. Din hustru har kanske större delen av
sin pension utbetald från Tyskland, då är det
Tyskland som ska betala sjukvården för henne.
Vid tillfällig vistelse i Sverige har hon rätt till
nödvändig vård. Införskaffa erforderliga intyg
och det europeiska sjukförsäkringskortet från
era respektive länders försäkringskassor.

fördelning vid skilsmässa?
Min dotter gifte sig för 6 månader sedan.
Nu ska hon och hennes man skiljas. De ”hann
inte” skriva äktenskapsförord före bröllopet.
Min dotter förde in större delen av giftorättsgodset i boet och jag är orolig för att
gifoträttsreglerna gäller fullt ut, är det så?
I äktenskapsbalken 12:1 finns en skevdelningsregel. Med den kan man jämka resultatet av
bodelning till förmån för den make som har
mest giftorättsgods. Den make som har mest
giftorättsgods kan därmed slippa att det sammanlagda giftorättsgodset likadelas. Orsaken till
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jämkning av bodelningen är främst äktenskapets
längd (kortare än 5 år) samt även makarnas
ekonomiska förhållanden och omständigheterna
i övrigt om det är oskäligt att följa huvudreglerna
i bodelningen. Om skevdelningsregeln anses
tillämplig blir resultatet att den ena maken får
behålla mer av sitt giftorättsgods. Rekommendera din dotter att snarast anlita en sakkunnig
jurist.

Om en kund inte legitimerar sig eller lämnar
en tillfredsställande förklaring till varför man vill
få en viss tjänst utförd får banken inte utföra den
önskade tjänsten. Om lagen inte följs kan den
enskilde tjänstemannen bli straffad och banken
drabbas av sanktioner från Finansinspektionen.
Jag rekommenderar dig att kontakta banken igen
och be dem förklara varför de inte kan utföra
tjänsten du bett om eller kontakta en annan bank.

Spanskt bostadsköp?

Maltaflytt?

Jag är på väg att köpa en lägenhet i Spanien
och bo delar av året där. Kan jag utnyttja
uppskovsreglerna vid köp av denna bostad.
Vad gäller för RUT och ROT-avdragen?

Jag är intresserad av att flytta till Malta.
På Malta kan man antingen vara ”Ordinary
Resident” eller Permanent Resident. Vad
är skillnaden och vad gäller för mig som
arbetar?

Om du flyttar till Spanien och bosätter dig i
lägenheten , så kan du tillämpa de svenska
uppskovsreglerna, eftersom du flyttar inom EU/
EES-området. Du måste permanent bosätta dig
på lägenheten, vilket också innebär att du flyttar
från Sverige. När det gäller rätten till RUT o ROT,
så kan dessa avdrag endast användas om du
fortfarande är bosatt i Sverige.

nekas svenskt konto?
I somras stötte jag på ett problem när jag
var hemma i Sverige. Jag ville öppna ett nytt
konto och överföra vissa medel som redan
finns på mitt bankkonto i en svensk bank
sedan 20 år tillbaka. Banken sade nej. Själv
är jag bosatt utomlands sedan 30 år tillbaka.
Jag är svensk medborgare, har hus i Sverige
som jag deklarerar för. Jag har inte fått veta
anledningen till att jag inte fick öppna det
nya kontot. Kan ni svara på frågan?
Jag kan inte svara på vad som hänt i just ditt
fall. Jag misstänker dock att den banktjänsteman
som du träffade kanske inte fått tillräckliga svar
varför du vill öppna ytterligare ett konto i samma
bank. Anledningen är Penningtvättslagen. Enligt
lag och föreskrifter om penningtvätt måste
banken i vissa fall ställa frågor när kunden vill
öppna konto, hyra bankfack, är ny kund eller gör
en ovanlig transaktion

Ordinary Resident är en person som bor och
arbetar på Malta. Inkomsterna beskattas
progressivt och högsta marginalskatt uppgår
till 35%. De skandinaviska ungdomar som
flyttar till Malta för att arbeta på till exempel
spelbolagen beskattas som Ordinary Resident.
Arbetstagare och arbetsgivare delar på
arbetsgivaravgifterna, 10% vardera.
En pensionär som flyttar till Malta och
blir godkänd av maltesiska myndigheter blir
Permanent Resident. Inkomstskatten uppgår då
till 15% på transfererade pensioner. Pensioner
som utbetalas från Sverige beskattas i enlighet
med dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige
o Malta, vilket innebär följande. Svensk allmän
pension (FK) beskattas endast i Sverige med
SINK (särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta) liksom tjänstepension från kommunal,
landsting eller statlig tjänst. Förutsättning är
att man saknar väsentlig anknytning i Sverige.
Privata tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar beskattas endast på Malta,
förutsatt att hela pensionen transfereras till
Malta för beskattning. I annat fall har Sverige
rätt att beskatta icke transfererade pensioner
med 25% SINK.
En person som arbetar på Malta kan inte
samtidigt lyfta pensioner och betala 15%
inkomstskatt. n

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
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Överblick
Enkel åtkomst. Snabb överblick. Hög säkerhet.
När som helst och var som helst. I nätbanken har
du alltid tillgång till dina pengar, dokument och
investeringar.
Hos JBPB Netbank hittar du all
information du behöver för att
sköta bland annat din dagliga
ekonomi och dina investeringar.
Det enda som behövs för att få
åtkomst till nätbanken är en

JYSKE BANK (SCHWEIZ) AG • Private Banking
Wasserwerkstrasse 12 • Postfach • 8021 Zürich
Tel. +41 (0) 44 368 7373 • Fax +41 (0) 44 368 7379
info@jyskebank.ch • www.jyskebank.ch
Jyske Bank (Schweiz) AG är ett dotterbolag till Jyske Bank A/S, danskt
organisationsnr (CVR-nr) 17616617. Tjänster och produkter kan inte
erbjudas alla, t.ex. inte personer som bor i Danmark.

uppkoppling till nätet – oavsett
var du befinner dig. Flexiblare
kan det inte bli. Läs mer på
jyskebank.ch/netbanking – eller
kontakta en av våra rådgivare.

A JOUR

Förslag och beslut
Här följer ett axplock av nya förslag och beslut
som påverkar unga och gamla.
TEXT GUDRUN TORSTENDAHL

Språkval i grundskolan
Från och med 2014 kommer den som har läst moderna språk att få ett
försprång vid antagningen till gymnasiet. Det ska ge extra meritpoäng,
på samma sätt som det i dag gör på gymnasiet. I en förlängning kan
valet även påverka om man kommer in på universitetet. För elever
som inte läser språk på grundskolan blir det svårare att göra det på
gymnasiet och därmed att få meritpoäng där.
Utlandsskolor utreds
Reglerna för statsbidrag till svensk undervisning utomlands är från
1994. Såväl svensk Utlandsundervisnings Förening, SUF, som Skolverket har vid upprepade tillfällen framfört önskemål om en översyn av
reglerna eftersom mycket har förändrats inte minst genom Sveriges
EU-medlemskap och en ökad rörlighet över gränserna. Utbildningsdepartementet har nu meddelat att man håller på att bereda frågan för
att bland annat se över de så kallade behörighetsvillkoren för bidrag
till skolor och skolföreningar.
Utländska betyg
Högskoleverket, HSV, har beslutat att sökande med examen från
Europaskolan (European Baccalaureate), International Baccalaureate
(IB) och med avgångsbetyg från svenska sektionen vid Lycée International i St Germain-en-Laye får tillgodoräkna sig vissa meritpoäng vid
närmast kommande antagningar. Reglerna kan komma att ändras vid
antagning till utbildning som påbörjas hösten 2012.
Till dess ska HSV dessutom ha fått fram nya urvalsregler som innebär att alla sökande med utländska betyg (inte bara de med examen
från EB, IB eller avgångsbetyg från Lycee International) ska konkurrera
i samma urvalsgrupper som sökande med svenska betyg.
Studerande får rätt till svensk sjukvård
Personer som lämnar Sverige för att studera i ett annat EU-land
avskrivs från folkbokföringen om studierna avser att vara längre än
ett år. Det har hittills inneburit att man förlorat rätten till sjukvård i
Sverige, eftersom hälso- och sjukvårdslagens (1982:763) bestämmelser grundas på folkbokföringen. Genom att lagen nu ändrats kommer
studerande att ha rätt till fortsatt hälso- och sjukvård i Sverige så
länge man genomgår en studiestödsberättigande utbildning eller har
utbildningsbidrag för doktorander. Klargörandet avser de personer
som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Liknande
bestämmelser införs för tandvård, läkarvårdsersättning, ersättning för
sjukgymnastik och läkemedelsförmåner.
Pension
Genom att höja grundavdraget för de pensionärer som fyllt 65 har regeringen velat förbättra de ekonomiska villkoren 2011 för denna grupp.
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Utformningen innebär att de med lägst inkomster gynnas mest.
Alliansen är vidare överens med Socialdemokraterna om att tillsätta en
ny pensionsutredning. Direktiv och arbetsformer är inte klara än, men
målet är att hitta metoder att få fler att arbeta längre. I regeringsförklaringen hösten 2010 handlade det om att utöka rätten att få ha kvar
sin anställning från 67 till 69 år. Nu vill man bredda frågeställningen.
Socialdemokraternas representant i pensionsgruppen talar till exempel
om möjligheten att höja åldersgränsen för när man har rätt att ta ut
sin pension.
Försvarsmyndighet i förändring
Totalförsvarets pliktverk har bytt namn till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Detta är en följd av att den allmänna värnplikten
avskaffats och att Försvarsmakten nu på andra sätt rekryterar sin
personal, framför allt till fredsbevarande insatser runt om i världen.
Andrahandsuthyrning
Schablonavdraget vid andrahandsuthyrning av den egna bostaden har
höjts från 12 000 kronor per år till 18 000 kronor per år. Syftet är att
stimulera till ökad andrahandsuthyrning av bostäder i förhoppning
om att det ska underlätta rörligheten på arbetsmarknaden och öka
utbudet av bostäder åt studenter.
Övningskörning
För att få övningsköra privat med bil eller lättare lastbil, ska man ha
genomgått en introduktionsutbildning. Detsamma gäller den som är
handledare vid sådan övningskörning. Kravet på att körkortsaspiranten
och handledaren alltid ska genomgå introduktionsutbildningen tillsammans har tagits bort. Sedan hösten 2010 kan körkortsaspiranten och
handledaren delta i introduktionsutbildningen vid olika tillfällen.
Nya grundlagar:
Valdagen flyttas från tredje till andra söndagen i september. Det har
blivit lättare att komma in i riksdagen med hjälp av personkryssning
vid val då spärren har sänkts från 8 till 5 procent.
Efter ett val måste en omröstning hållas i riksdagen för att bekräfta
att statsministern har stöd av en majoritet. Kravet på att ha varit
svensk medborgare i tio år för att bli minister är borttaget. Det
svenska EU-medlemskapet är nu inskrivet i grundlagen.
Skyddet om diskriminering omfattar nu även sexuell läggning. n

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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SVERIGES LEDANDE INTERNATSKOLA
Gymnasie- och grundskoleutbildning på svenska eller engelska. IB‑program
sedan mer än 30 år med mycket goda resultat. Mångfald av fritidsaktiviteter och
nära kontakter med högskolor och näringsliv. Vår skola ligger i idylliska Sigtuna, invid
Mälaren, nära till både Stockholms kulturliv och Arlanda flygplats.
Kom och besök SSHL, vi ställer upp under hela läsåret och visar verksamheten.
Vi erbjuder också möjligheten att lära känna skolan och internatlivet genom gratis
provboende på internatet.

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

SKATTER

Rättelser i Sverige och
kapitalvinstskatt i utlandet
Svenskarna självrättar sina deklarationer som aldrig förr och Regeringsrätten har avgjort var skåpet ska stå när det gäller skatten
på utflyttade svenskars aktievinster. Det är två skattenyheter det
talas mycket om i Sverige – inte minst den förstnämnda.

Självrättelser
Många gånger (orimligt) höga skatter i Sverige har gjort
att ett stort antal svenskar inte deklarerat sina bankkonton och depåer i utlandet.
Nu har arvs- och gåvoskatten slopats här sedan december 2004 och förmögenhetsskatten slopades 2007.
Sverige har dessutom skrivit på informationsutbytesavtal med ett stort antal länder som tidigare betraktats
som ”skatteparadis”. Attraktionen med dessa länder
byggde i stor utsträckning på den stränga banksekretessen. Dessa länder tvingas ett efter ett att skriva på
att de lämnar ut information till skattemyndigheter i
Sverige och andra länder. Även med Schweiz finns det
nu ett avtal om informationsutbyte. Från Schweiz kommer uppgifter som avser transaktioner från den 1 januari
2012 att kunna lämnas ut till Sverige för namngiven
person. Luxemburg skrev 2009 på ett avtal med Sverige
om att lämna ut information, men bara för transaktioner
från och med den 1 januari 2010.
Det har också förekommit minst tre fall där bankanställda i Luxemburg, Liechtenstein och Cayman Islands
har läckt information till skattemyndigheter i andra
länder eller till och med till Internet.
Detta gör att hundratals och snart tusentals svenska
lämnar in självrättelser till Skatteverket i Sverige och
uppger hur stora kapitalinkomster (inklusive kapitalvinster) de har haft. Dessa beskattas med 30 procent. För
inkomster som rättas under 2011 kan man få rättelse
2005 till och med 2009. Inkomsterna under 2010 tas
med i den vanliga deklarationen i maj 2011. Dessutom ska
underlag för förmögenhetsskatten på 1,5 procent anges
för årsslutet 2005 och 2006.
Den som frivilligt lämnar en sådan rättelse blir bara
påförd den uteblivna skatten för 2005 och framåt samt
viss ränta. Däremot kan de inte påföras skattetillägg
(straffskatt) och kan inte heller åtalas för skattebrott.
I många andra länder måste man betala straffskatt
även om man rättar frivilligt. Sverige är därför ett skatteparadis även när det gäller självrättelser.

Kapitalvinstskatt i tio år
Jag skrev i november 2010 om tioårsregeln som gör att
även den som flyttat ut från Sverige (och inte har väsentlig anknytning), ska betala svensk skatt på vissa vinster.
Sverige får ta skatt på sådana kapitalvinster ända tills det
har gått 10 hela kalenderår sedan det år du flyttade från
Sverige. Tioårsregeln gäller sedan 2008 både på svenska
och utländska aktier och aktierelaterade instrument. För
utländska aktier tar Sverige skatt bara om aktierna har
köpts medan du bodde i Sverige.
Skatteavtal mellan Sverige och vissa länder gör att
10-årsfristen inte alltid gäller. Som jag berättat tidigare
får enligt Sveriges nuvarande skatteavtal med Schweiz,
bara Schweiz beskatta kapitalvinster på aktier för den
som är skattemässig bosatt i Schweiz. Under nästan ett
år var vi oroliga att den skattefriheten i Sverige inte
skulle gälla.
I ett avgörande från svenska Skatterättsnämnden
2009 ansågs nämligen att Sverige hade rätt att beskattas kapitalvinst på utländska aktier som hade köpts före
utresan från Sverige, trots att det strider mot skatteavtalet, därför att tioårsregeln för utländska aktier som
infördes 2008, är en senare lagstiftning än skatteavtalet
med Schweiz. Den senare regeln skulle ha företräde
framför den äldre regeln.
Tack och lov kom Regeringsrätten fram till att skatteavtalet gäller framför svenska inkomstskattelagen även om
den lagen har ändrats senare än skatteavtalet. I skrivande
stund har ett nytt skatteavtal med Schweiz ingåtts. Från
2012 får både Sverige och Schweiz beskatta aktievinster de första fem åren efter utflytt. Båda länderna får
beskatta privata tjänstepensioner. Dock får bara Schweiz
beskatta pensioner som redan har börjat att betalas ut. n

FOTO rorem

TEXT CECILIA GUNNE

Cecilia Gunne
Skattejurist Valbay International S.A. Stockholm
Valbay bedriver Family Office-verksamhet åt förmögna personer med allt från
bolagsadministration och skatterådgivning till kapitalförvaltning,
och oberoende finansiell rådgivning.

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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Trygghet för både dig
och dom där hemma
D et är naturligt att känna oro för sina nära och kära.
Därför har Tentaculus tagit fram en tjänst för dig som inte kan
titta till dina anhöriga så ofta som du skulle vilja.
90-åriga Britta bor själv och vill inte ta hjälp av hemtjänsten.
Sonen som jobbar utomlands var bekymrad över att mamman
skulle kunna ramla, eller på annat sätt råka illa ut, utan att
någon skulle märka det. Vår lösning blev en sensor monterad
på kylskåpet som skickar ett SMS om dörren inte öppnas
mellan 8:00 – 12.00.
– Om jag inte fått något SMS vet jag att allt är som det ska där
hemma hos mamma, säger sonen från andra sidan jordklotet.
Nu 15%
rabatt
för SVIV r!
ma
medlem

Sveavägen 76 Stockholm • Tel +46(0)812002900

•

www.tentaculus.com • info@tentaculus.com

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
kommer
från
på UISS.
Jagföräldrar
läste svenska
på B2
nivå.
Sverige och Nya
Zeeland
men då
Undervisningen
var aldrig
tråkig,
jag växte
upp i olika
U.S.A.saker
Jag har
rest
vi gjorde
många
varje
dag.
Sverige
många
gånger Det
och är
Jagtillhar
lärt mig
jättemycket!!
prata
bra svenska
men
ettkunde
intensivt
program,
där du inte
bara
aldrig lärt
migockså
grammatiken
lär hade
dig svenska,
men
mycket om
eller att skriva. Det finns klasser
Sverige.
Jag
deltog
i kursen
“Dendeltog
svenska
för alla
nivåer.
På UISS
välfärdsstaten”,
gav oss en bra
jag i svenskasom
för utlandsvenska
överblick
överendet
sociala
välfärdsungdomar,
special
klass
för CarlAbigail
Leijten, UISS
Harris, student,
systemet.
Deten
blevsvensk
många bakgrund
studiebesök 2006, 22, student, The
de med
utlandssvensk, 25 år,
bl.a.
till har
stadshuset
i Uppsala,
arbets- Netherlands, abigail.
men
kanske bott
utomlands
carljkharris@gmail.com
förmedlingen
tvåvisade
politiker
leijten@gmail.com
i många år.och
Det
sigberättade
att vi
omalla
dethade
politiska
systemet
i Sverige.
Jag
svenska
mammor.
Eleverna
i min klass kom ifån
tycker
att det
är enCypern,
bra kursSchweiz,
för att läraoch
sigBelgien.
mer om Sverige. Varje
U.S.A.,
Kanada,
fredag åkte vi på utflykt och de var jätteintressanta.
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sink och pension

Svenska utlandsbosatta pensionärer har inte fått ta del av de skattesänkningar svenskboende pensionärer
har fått via det förhöjda grundavdraget. Men alliansen flaggar för en sänkning av SINK under 2012.

tuffa tider för
utlandsbosatta pensionärer
Sedan Alliansen kom till makten har svenska folket fått flera skattesänkningar. En grupp som ännu inte fått mer i plånboken
är utlandsbosatta pensionärer, de har snarare fått mindre. Men Alliansen öppnar för en SINK-sänkning 2012.

I

Alliansens valmanifest fanns
en ambition om sänkt skatt till
pensionärer. Det löftet verkar
nu infrias på grund av Sveriges
historiska tillväxtrekord. Än så
länge står dock utlandsbosatta
pensionärer lottlösa, men alliansen
håller dörren öppen för en sänkning
av SINK-skatten under 2012.
I början av mars presenterade finansminister Anders Borg siffror som
påvisar en ytterst stark svensk ekonomi. Tillväxten under 2010:s sista
kvartal ökade med sju procent. Med
anledning av detta vill finansministern
nu se ännu ett steg i jobbskatteavdraget genomföras, han vill även halvera
restaurangmomsen.
I ett uttalande till nyhetsbyrån TT
sade Borg nyligen att fler utbildningssatsningar kan behövas, han nämnde
även sänkt skatt för pensionärer. Huruvida det även berör utlandssvenska
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TEXT andreas Hermansson

pensionärer framgick inte.
Utlandsvenskar omnämns i valmanifestet, där Alliansen förkunnar att
de har en ”ambition” om sänkt skatt
för pensionärer, och ett överseende av
den omstridda SINK-skatten. Det var
en framgång efter påtryckningar från
SVIV och ett flertal av föreningens
energiska medlemmar. Vi tror och
hoppas på att det äntligen kan finnas en
öppning för en justering nedåt av denna
skatt, men det kommer i så fall inte att
ske före 2012 enligt Alliansen.
- Det är mycket riktigt att Alliansen, i sitt valmanifest, nämner SINKskatten och att Alliansen, om ekonomin
tillåter, kan tänkas lindra beskattningen
av utlandssvenskar. Som ni är medvetna
om går svensk ekonomi bra för tillfället,
vilket borde underlätta för reformer
inom SINK-området. Vi kan däremot
inte föregripa vad som kommer att
annonseras i budgetpropositionen för

2012, hälsar Alliansen via Petter Larsson, pressekreterare för Moderaterna.
Rimligtvis torde utlandsvenskar
prioriteras, eftersom tidigare sänkningar
i form av jobbskatteavdrag inte har
hjälpt utlandspensionärens situation.
Med hjälp av förhöjda grundavdrag har
pensionärer bosatta i Sverige fått kring
1000 kronor mer i plånboken på årsbasis. För en utlandssvensk pensionär är
situationen ofta den motsatta. Och de
pensionärer som bor i länder där SINKskatten inte används kommer inte en
eventuell sänkning av skatten att hjälpa.
Som exempel, ta ett par bosatt i
Frankrike med svenska allmänna pensioner (inkomstpension, tilläggspension
och något liten premiepension). De får
i dagsläget mindre i plånboken än tidigare. Särskilt om tjänstepensionen är
förhållandevis låg och den huvudsakliga
inkomsten är de allmänna pensioner.
Enligt dubbelbeskattningsavtalet
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Pengar går upp i rök när pensionen sänks
för pensionärer bosatta utomlands.

Non Resident

Värdefulla råd för
utlandsboende
När du bor utomlands är det skönt med
tillgång till en bank i Sverige. En bank som
kan de regler och lagar som gäller för dig
mellan Frankrike och Sverige dras all skatt på pensioner
intjänade genom privata anställningar i Frankrike och inte i
Sverige. Pension intjänad genom statlig eller kommunal anställning beskattas i Sverige genom SINK-skatt vilket alltså
inte är aktuellt i vårt fall. Att ändra beskattningsform och
”gå tillbaka” till att betala SINK-skatt eller IL-skatt är inte
möjligt, då den skatterättsliga hemvisten är boendelandet
Frankrike.
Om man dessutom har ett svenskt lån med säkerhet i
utländsk fastighet på bostaden i Frankrike blir situationen
än värre. Räntorna är högre än normalt vid svenskt lån till
utlandsfastigheter, och någon avdragsmöjlighet för räntorna
- som en person bosatt i Sverige har - finns inte.
För andra året i rad har pensionerna sänkts, vilket i Sverige kompenserats av höjt grundavdrag. Men det är inte
applicerbart för utlandsboende. I det exempel vi nämner
har paret de senaste 24 månaderna fått se sin totala budget
krympa med 26 000 kronor på årsbasis.
I pensionsbeskedet finns ett förklarande brev från
Pensionsmyndigheten. Där står det att denna sänkning av
pensionen för de flesta svenska pensionärer kommer att
kompenseras av skattesänkning i form av höjt grundavdrag.
Det står även: ”De som är utlandsbosatta och inte betalar
skatt i Sverige får inte ta del av skattesänkningen”. Utlandssvenska pensionärer har därmed, återigen, hamnat i kläm
mellan pensionssystem och skattesystem.
Det kan tyckas märkligt att svenska medborgare med
svensk pension, intjänad i Sverige, särbehandlas på det här
sättet, när man valt att bosätta sig, i den fria rörlighetens
namn och med rätt att ta med sig pension, i ett annat
EU-land. Hade Alliansen genomfört en liknande pensionssänkning utan förhöjt grundavdrag hade det förmodligen
kunnat likställas med politiskt självmord.
Det är givetvis problematiskt ur skattetekniskt perspektiv
att se till att alla utlandsbosatta svenskar får exakt likadan
skattelindring som medborgare bosatta i Sverige, men
större hänsyn borde tas till de utlandsbosatta pensionärerna
på något sätt. För inte ska väl svenska medborgare undantas
och särbehandlas skattemässigt på ett negativt sätt bara för
att de under en period valt att bosätta sig i ett annat land?
- Utlandssvenskar får inte det förhöjda grundavdraget
vid SINK-beskattningen. Däremot är inte utlandssvenskars
pensioner beskattade från första kronan. Från den statliga
pensionen dras varje månad en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp innan SINK-skatten tas ut säger Petter Larsson från
Moderaterna och fortsätter:
- Vill utlandssvenskar ha del av det förhöjda grundavdraget kan de begära att bli beskattade som en skattskyldig
i Sverige. För att få det förhöjda grundavdraget förutsätts
dock att den skattskyldiges inkomster uteslutande eller så
gott som uteslutande kommer från Sverige. Detta kan vara
ett alternativ för vissa utlandssvenskar med låg pension. n
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som utlandsboende.
Kontakta oss så berättar vi om våra tjänster
för utlandsboende:
• Personlig service dygnet runt
• Placeringsrådgivning
• Finansiering
Kontakt
Telefon: +46 8 763 64 67
E-mail: nonresidentprivates@seb.se
www.seb.se/nonresident

SEB 1620 Annons Bank hemma för utlandsboende.indd 1

09-06-29 14.19.25

Det är svårt att räkna
ihop en rimlig och rättvis budget.
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skatteparadis
Förs
a
skattveunn
paradis

1. Schwei
z
2. Luxem
burg
3. Kajman
öarna
4. Lichte
nstein
5. Berm
uda
6. Jerse
y

Skatteparadisen försvinner
Under hela 2000-taket har västvärldens myndigheter jagat världens så kallade skatteparadis med blåslampa. I dag finns det knappt några kvar och
Sverige har nyligen slutit ett informationsavtal med klassiska sekretessstaten Schweiz.

G

lobal ekonomi, gränsöverskridande avtal. Det stimulerar
handeln och öppnar världen.
Men den nya ekonomin leder
också till ökad kontroll. Skatteparadisen
här i världen blir allt färre. I dag finns
inget land kvar på EU:s svarta lista.
Det är dock långt ifrån alla som
tycker att de nya gränsöverskridande
avtalen enkom är av godo. Världen
krymper nämligen även för den som
”strategiskt” har placerat pengar utomlands. Skatteparadisen där man kan
placera pengar på bank utan att svenska
staten kan hitta dem blir allt färre till
antalet. Senast i raden av länder att
knyta avtal om utbyte av information
kring transaktioner och bankuppgifter
med Sverige är den tidigare sekretessstaten Schweiz.
2007 uppskattade Skatteverket att de
fick in drygt 130-135 miljarder kronor
för lite i skatt. Hälften av summan
ansågs bestå av svartarbete och drygt 25
procent, kring 45 miljarder, bedömde
man vara undangömt internationellt,
i så kallade skatteparadis (resten av de
saknade pengarna anses bestå av misstag, beräkningsfel etc etc).
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TEXT andreas Hermansson

- Men summan har sannolikt minskat sen 2007 på grund av att informationsutbytesavtal har träffats, det har
en avskräckande effekt, säger Göran
Haglund, analytiker på Skatteverket.
De senaste åren har staten genom
Finansinspektionen gjort en hårdsatsning för att komma tillrätta med fusket.
Man har knutit informationsutbytesavtal med 30 tidigare skatteparadis och
sekretessstater, nu senast alltså Schweiz.
Dessutom har det läckt information
från banker i bland annat Lichtenstein
och Schweiz som hamnat i händerna
på myndigheter. De som läckt sådan
information går dock inte säkra från
bestraffning de heller.
Forne bankchefen Rudolf Elmer
greps i Zürich i januari, misstänkt för
brott mot banksekretesslagen. Elmer
har tidigare erkänt att han försett myndigheter med hemligstämplat material
för att bekämpa skattefusk.
Det var dock inte därför han greps,
utan för att han även överlämnade en
cd-skiva med hemlig information till
omstridda webbplatsen Wikileaks grundare Julian Assange under en presskonferens i London. Elmer fick 50 000

kronor i böter, åklagaren hade yrkat på
åtta månaders fängelse.
I och med det schweiziska avtalet har
Sverige nu avtal med 30 länder, bland
annat de brittiska kanalöarna, Bermuda,
Gibraltar, Monaco och Kajmanöarna.
Än så länge har dock endast tolv av
de trettio avtalen trätt i laga kraft. I
de andra avtalen återstår viss formalia
innan avtalen träder i kraft. Bland de
länder som Sverige ännu inte fått några
avtal med kan nämnas Hongkong,
Singapore, Dubai, Förenade arabemiraten och Panama. Men Haglund ser en
trend för ökat skattebetalande snarare
än att folk flyttar pengarna
- Skatteklimatet har blivit bättre i
Sverige och de flesta tycker att det är
ok att betala skatt på sin avkastning,
konstaterar Haglund. n
Crocodile Dundee jagar staten
Skådespelaren Paul Hogan, känd som Crocodile
Dundee,, har stämt den australiska skattemyndigheten på en halv miljard. Hogan har utretts
av myndigheten, men utan fällande dom. Han
stämmer därför skattemyndigheten på erästtning
för uteblivna inkomster då han anser sig ha blivit
utmålad som enkobrottsling i hemlandet på grund
av skattemyndighetens utredning.

www.sviv.se

Självrättelse

fler självrättelser
Allt fler väljer att frivillig korrigera sina tidigare inlämnade deklarationer. Detta på grund av Sveriges allt större möjligheter att kontrollera
medborgares utländska tillgångar, samtidigt som en självrättelse innebär att man slipper straffrättslig påföljd.

2007

förklarade
finansminister
Anders Borg,
efter att förmögenhetsskatten avskaffades, att skatteamnesti inte var något
som skulle införas i Sverige. Men
faktum är att Sverige ända sedan
20-talet gett medborgare möjligheten
till självrättelse av deklarationer och
denna möjlighet är förknippad med
att man slipper straffrättslig påföljd.
Dessutom finns ingen administrativ
avgift knuten till självrättelsen, något
som annars är vanligt i samband med
att andra nationer infört temporära
skatteamnestier. Vi har således en
slags skatteamnesti, bara det att den
är bättre och inte temporär.
I dag kan den som vill ”självrätta”
sina deklarationer fem år tillbaka i
tiden. Och den som gör en korrigering riskerar inte att åtalas för några
skattebrott.
- Alla vinner på det här. Den
skattskyldige, staten och även de
skattekonsulter som hjälper dem som
vill plocka hem sina tillgångar, säger
Göran Haglund, analytiker på Skatteverket
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TEXT andreas Hermansson

Antalet frivilliga rättelser som
inkommer till Skatteverket lär även
komma att stiga under den närmaste
tiden. Detta på grund av Sveriges nya
avtal med Schweiz om informationsutbyte gällande bankkonton.
Redan i dag utgör deklarationer
från Schweiz drygt hälften av självrättelser som inkommer till Skatteverket. Från Schweiz kommer även
stora delar av inbetalningarna av den
totala anonyma källskatten.
Under 2010 inkom 400 rättelser till
Skatteverket, vilka totalt inbringade
mellan 250 till 300 miljoner kronor
extra till staten. Antalet frivilliga
rättelser väntas enlig Skatteverker fördubblas under 2011. Denna
prognos stärks av det faktum att det
inkom drygt 200 självrättelser till
Skatteverket redan under 2011:s två
första månader.
Den som har pengar undanstoppade i Schweiz (eller i något annat
tidigare skatteparadis) rekommenderas att redovisa dem för Skatteverket.
Den som inte självmant genomför
frivillig rättelse riskerar att åtalas för
skattebrott vid upptäckt. Och när en

utredning väl inletts är det inte längre
möjligt att självrätta.
- Det måste vara frivilligt. Man
får inte anta att man kommer att bli
föremål för kontroll, om vi exempelvis har startat en utredning eller fått
information från en speciell bank. Då
är det för sent att rätta frivilligt, säger
Göran Haglund.
Det är i första hand fyra typer av
skatter som kan komma att belasta
dig vid en frivillig rättelse. Skatt på
räntor och utdelningar, reavinstskatt,
förmögenhetsskatt (retroaktivt för
år 2005 och 2006 innan den avskaffades) samt avkastningsskatt för
oredovisade kapitalförsäkringar i
utlandet.
- Det kan låta mycket, men i de
flesta fall blir skatten inte högre än
totalt tio procent av behållningen på
utländska bankkonton, konstaterar,
Berit Rohdin skattekonsult på företaget Tax Point.
Genom informationsutbyte har
ett flertal svenskar med tillgångar
i Lichtenstein nyligen upptaxerats.
Ett fåtal av dessa personer har även
åtalats för skattebrott. n
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saknat i utlandet

utlandsvenskens favoriter
Kalles kaviar och köttbullar brukar vara en klassiker när utlandssvenskar diskuterar vad de saknar från hemlandet.
Men det finns många andra svenska produkter som är eftertraktade internationellt. Cecilia Brock på svenskaffären Scandinavian
Stuff har satt ihop en lista över storsäljarna till utlandet.
TEXT andreas Hermansson

Potatisskalare
Partypack
Svarta katten

”Saltlakrits är ju populärt och Svarta Katten
är mest populär! Jag inbillar mig att det ligger
mycket nostalgi bakom det - barnkalas med
tablettask då man var liten”.

Snapskryddor
”Bland snapskryddorna
har Halländsk Fläder
ingen konkurrens - den
köps förutom av utlandssvenskar av många
amerikaner.”

”Jag märker att det är många svenskfester runt
om i världen. Papperstallrikar och servetter med
flaggor på, flagg girlanger, ballonger med flaggor
och cocktailflaggor säljer riktigt bra allihop. I
augusti sålde jag också fantastiskt bra av alla
kräftgrejerna”.

”Potatisskalaren Jonas
som går som smör i solsken, till och med bättre än
osthyveln. Men jag har all
förståelse, den är enkel och
outstanding. Jag har till
och med skickat en sådan
till Fiji.”

Sugen på chips

”Innan jul skickade jag 2 påsar
Estrella chips med expressfrakt
till USA, chipsen kostade 90
och frakten 300. Andra ordrar
jag minns var när en person
beställde 50 kexchoklad till
Saudiarabien, och när en kille i
Japan ville ha svenska havregryn
för att han var sugen på att
göra kokosbollar”.

Alfons i Australien

Sverige-tröjor

”Svenskar vill att det ska
synas att de är svenskar
för de utan konkurrens
bäst säljande t-shirtarna är
Sweden dam - blå”

”Jag misstänker att det finns många
svenska föräldrar med små barn i
Australien då jag säljer många böcker
om Alfons Åberg dit. Dels har de yngre
barn och dels tror jag att de själva
har starkare anknytning till Alfons.
Vi som är lite äldre kanske har mer
anknytning till Astrid Lindgren, hennes
böcker säljer jag mer av till USA.

En oväntad storsäljare

”En sak som köps mest av icke-svenskar är Wettex - den klassiska
disktrasan. Jag får många ordrar från USA av amerikaner på den. Det kan
vara uppåt tio paket åt gången”.
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Var du än befinner dig
i världen kan du studera
språk hos oss.
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!

www.du.se/sprak

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!
(F

Plats för
porto

o Är medlem och betalar 275:-/st
o Är inte medlem och betalar 325:-/st

ebr. 2006
Sellin)

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

Tomas Puusepp

Att
lyckas
utomlands
Tomas Puusepp har varit anställd på Elekta sedan 1988. I dag är han företagets vd och har fått vara med om en resa där
företaget etablerat sig i 24 länder och är marknadsledande i Europa och emerging markets. Hans recept för framgång?
Att vara lyhörd, ha tålamod och att våga ta risker.
TEXT andreas Hermansson

L

ångsiktighet är ett nyckelord i Elektas verksamhet,
något som bekräftas av
att företaget sedan det
grundades 1972 bara har
haft två vd:ar. Tomas
Puusepp tog över efter
grundaren Lars Leksells son Laurent
år 2005. Han har följt företaget,
verksamt inom medicinteknik, i dess
framgångståg världen över. Man
började med att slå sig in på världens
två kanske tuffaste marknader, USA
och Japan.
- Många avrådde oss från att
börja där, det sades vara mycket svåra
marknader. Det är nog lite av skälet
till att Elekta har fortsatt att växa.
När andra har sagt att det är omöjligt har vi tänkt att det förmodligen
bara innebär att belöningen är större
när man väl tar sig in, konstaterar
Puusepp.
Lanseringen i USA blev en succé.
Elekta är i dag marknadsledande
inom neurokirurgi och nummer två i
radioterapi i landet och har under de
senaste 10 åren haft en mycket snabb
tillväxt, men det har varit långt ifrån
en friktionsfri lansering.
- Vi har även gjort många misstag.
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Det främsta misstaget man kan göra
är nog att tro att man förstår sig på
en kultur, marknad eller ett land bara
för att man läst om det. Jag slutade
i alla fall läsa ”how to do business”böcker väldigt snabbt, de ger lätt en
falsk känsla av trygghet och insikt,
samtidigt som de förmedlar information som i många fall är direkt
felaktig, säger Puusepp och skrattar.
I tre års tid bodde han också i
Atlanta och minns livet som utlandssvensk. I dag är han bosatt i Stockholm, men likt många andra inom
företaget tillbringar han många dagar
på resande fot världen över. Han
anser personligen att den japanska
marknaden varit den tuffaste och en
av de mest intressanta marknaderna
att etablera sig på.
- Den marknaden är ett bra exempel. De tio första gångerna jag var i
Japan trodde jag att jag förstod mig
på landet och kulturen. Det var inte
förrän kanske den elfte gången, när
jag insåg att jag inte alls förstod deras
sätt att göra affärer som jag började
komma någon vart.
- Det gäller att vara lyhörd och
ställa många frågor, vara nyfiken och
vilja lära sig. När man förstår att man

inte förstår har man kommit långt.
- Alla människor tycker om att
berätta och har historier man kan dra
lärdom av, det gäller bara att fråga.
Puusepp menar att svenska företag
ofta har en fördel vid utlandsetableringar. Detta då den inhemska
marknaden är så pass liten att många
tvingas ut internationellt ganska
snabbt, medan de som har en stor
inhemsk marknad nöjer sig med det,
och när de sedan ska etablera sig
internationellt får de svårare att ta
till sig de nya sederna. Svenskar är
duktiga på att anpassa sig.
- Dessutom ser vi alltid till att ha
god lokal förankring med människor
som kan den inhemska marknaden
och sättet man gör affärer på där.
Elekta är världsledande inom kliniska
lösningar för bildstyrd strålterapi och
stereotaktisk strålkirurgi. Man tillhandahåller lösningar som möjliggör
behandling av tumörer och funktionella sjukdomar utan att man skadar
kringliggande frisk vävnad.
- Vår bransch är också tacksam.
Det är lättare att få ut vårt budskap
eftersom vi faktiskt ägnar oss åt något
som hjälper väldigt många människor. Det är en viktig faktor över

www.sviv.se

Tomas Puusepp

hela världen. Över en halv miljon
patienter blir behandlande med vår
utrustning per år, det är lättare att
kommunicera ett sådant budskap än
om vi till exempel sålde cigaretter.
De förtjänstfulla åren till trots vill
inte Tomas Puusepp kalla sig själv
eller Elekta för framgångsrikt. Han
menar att det kan vara farligt att
betrakta sig själv som framgångsrik,
då det lätt att man slår av på takten,
det är en signal att man är nöjd.
- Precis som med allt annat gäller
det att balansera och vara analytisk,
att fortsätta vara hungrig och våga
testa nya vägar. När sedan något inte
fungerar får man byta infallsvinkel.
När Puusepp kom till Elekta 1988
var de 22 anställda och omsatte ca 50
mkr, i dag har företaget flera tusen
anställda och omsätter över 8 mdkr.
Väldigt många stannar länge i företaget, som Puusepp menar alltid har
drivits av en multikulturell anda och
god kommunikation.
- Det där är något som jag kan
känna att svenska företag kan vara
lite dåliga på, att ta kontakt med
andra och att nätverka. Jag efterlyser
fler informationsutbyten och samarbeten, där man frågar andra som
etablerat sig i en region man själv vill
in på. Det kan ibland finnas en rädsla
för att ta kontakt, jag tycker tvärtom,
ring, och lyssna, avslutar Tomas
Puusepp. n

Tomas Puusepps
råd för framgång
• Nätverka
• Utbyt erfarenheter med andra, ställ frågor, var
lyhörd och öppen för nya intryck.
• Var uthållig
• Att envetet fortsätta arbeta vid en nyetablering
är oerhört viktigt. Ger man sig in i internationell
business tar allting längre tid än man tror. Räknar
man med att något ska ta ett halvår kan det ta ett år.
Dessutom måste man komma ihåg att Murphy finns
där, hans lag gäller även internationellt.

Om USA
• Svenskar kan vara lite naiva i sin syn av USA. Det är
inte ett land, det är femtio. Ska du etablera dig i USA,
välj den region som passar dig bäst och börja där.
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Om JAPAN
• En oerhört speciell marknad där
själva avtalen än i dag är av sekundär
karaktär. Här är det helt och hållet
relationen mellan människorna som är
det centrala och den kontakten skapar
man inte över en natt.
• Var ödmjuk inför Din uppgift.
• Se inte dig själv eller din produkt
som något stort. Det finns ett
gammalt talesätt i stil med ”stoppa
ned din hand i ett hav och se vilken
påverkan du åstadkommer”. Ungefär
lika lite inverkan har man som enskild
person på hela världen, det kan vara
viktigt att komma ihåg, samtidigt som
vi tillsammans kan göra underverk.
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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

Ungdomsombudet

har
ordet
Johannes Danie
lsson har haft
problem med den
svenska vintern oc
h
funderar på inform
ations-assymetri
bland Stockholms
ensamhushåll.

TEXT JOHANNES DANIELSSON

D

et exceptionellt kalla svenska vintervädret fick mig, redan omkring januari, att ta
beslutet ”nu måste jag flytta”. Det tog dock
inte lång tid innan jag insåg att en flytt till
varken Florida, Californien, Sydeuropa, Västindien, eller ens
Skåne skulle gå att få ihop med studier, jobb och annat. Men,
resonerade jag, i och med att klimatet är problemet, så är det
ju möjligt att istället för att byta klimat, försöka uppleva mindre av samma klimat. Med andra ord: flytta in mer centralt.
Slippa väntan på bussar och tåg, de långa cykelturerna och
promenaderna i isande vindar, snö och is.
Här uppenbarade sig det andra hindret, som alla som velat
byta bostad, försökt att anställa någon, eller letat efter en
begagnad bil troligtvis har upplevt. Problemet är att, även
om den perfekta trerumslägenheten, ekonomiassistenten
eller Volvo S-40:n finns där någonstans och väntar, så gäller
det att hitta den. Ja, faktum är att marknader med ”sökfriktion”, som detta kallas, är så påtagliga att MIT-professorn
Larry Diamond tillsammans med några kollegor fick det
senaste nobelpriset i ekonomi för teorier om hur de uppstår.
Grundtanken är lätt att förstå. Eftersom att sökprocessen kräver tid, information och andra resurser, skapar detta
en friktion på marknaden. Vissa personers efterfrågan kan
inte bli mött, samtidigt som andras vilja till utbud inte kan bli
tillgodosedd.
Så. Jag lade upp min lägenhet på ”bytestorget” på internet och tänkte inte mer på flytten, klimatet och bussarna.
Istället uppenbarade sig en ny situation att applicera
Diamonds teorier om sökfriktion på: Stockholms singeltäthet. Stockholm sägs vara en av världens mest singeltätaste städer. DN rapporterar att 58 procent av hushållen
i staden är singelhushåll, och åtminstone i folkmun heter
det att en mycket stor andel av Stockholmarna inte är i ett
förhållande. Hur förklarar man detta?
Ja, för det första bör vi anta att åtminstone en bety-
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dande del av Stockholms singlar är ofrivilliga singlar. Det
vill säga att de på något sätt letar efter en partner, eller
åtminstone inte skulle vara motvilliga att bli ihop med
någon. Finns det då betydande sökfriktioner bland unga
stockholmare på jakt efter en partner?
Utan att riskera att missförstå eller felanvända Diamonds
prisvinnande teorier, vill jag ändå peka på några tydliga
friktionspunkter. Den kanske allra tydligaste är våra normer. Att det riskerar att motverka syftet att visa för mycket
intresse för någon, samt att det ofta kan verka påstridigt
att ringa tillbaks alls, eller åtminstone tätt inpå. Det är
sådant som gör det betydligt svårare att förutspå sin motparts vilja. Detta skapar en tydlig ”informations-assymetri”
som det kallas, och all mänsklig interaktion, vare sig det rör
sig om relationer eller affärer, blir mer komplicerad när det
är mycket svårt att utläsa den andres vilja. Diamond håller
säkert med.
Det andra är förstås singelhushållen. Även om dessa
troligtvis utvecklades därför att singlar efterfrågade singelbostäder, gör de att det blir svårare att hitta bostäder för
parhushåll. Svårigheter med att hitta en ny lägenhet, byta
livsstil, flytta ut till förorten och allt det där, kan säkert spela
in i folks ”jag trivs ändå bäst såhär”-attityder.
Det blir dock svårt att göra anspråk på att syssla med
någon sorts vetenskap, utan att ställa (och besvara) frågan
”Vad har då andra städer och länder som vi saknar?”. Hur
gör man i Florida, Californien, Sydeuropa, Västindien? Hur
gör man ens i Skåne? Jag blir tvungen att bolla detta vidare
till våra läsare. För som jag sade inledningsvis kommer jag
inte att lyckas ta mig till något av de ställena nu, och har
inte bott där tidigare. Får därför svårt att svara och kan
bara spekulera. Har det att göra med människors öppenhet?
Värmen? Avsaknaden av isande vindar, snö och is?
Låt mig därför avsluta som en typisk politiker: ”Tydligt är i
alla fall att frågan borde utredas ytterligare.” n
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Johan
Andersson

SVENSKA
UNGDOMAR
i världen

JOHANS PORTRÄTT
PROVOCERAR OCH
BERÖR BRITTERNA
Johan Andersson blev rekordung finalist i ansedda BP Porträttpris 2007
och har placerat sig bredvid ansedda brittiska konstnärer såsom Sir Peter Blake,
Cornelia Parker, Sarah Lucas och Tracey Emin.
Denne 24-åring från Trollhättan har intagit Londons konstvärld med storm.
TEXT EMELIE KRUGLY HILL
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FOTO EMMA WIESLANDER

J

ag hoppar av vid tunnelbanestationen South Kensington en
gråmulen kväll. Där fastnar jag
framför en billboardaffisch signerad Johan Andersson, namnet
klingar urtypiskt svenskt och porträttet
av en ung man med intensivt gröna
ögon fångar min uppmärksamhet. Jag
står där en bra stund.
Nästa dag ringer jag konstnären
bakom porträttet som jag inte kan sluta
tänka på.
Det är så vår historia tar sin början,
Johans egen resa tar sin början på
80-talet någonstans på den väsgötska
landsbygden. Tystnaden och närheten
till naturen formade på många sätt
denne unge man till den han är idag.
- Det är där jag hör hemma, där finns
mitt ursprung och jag tänker alltid på
det, att vad som än händer är det där
jag har mina rötter, säger Johan. Hans
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JOHAN ANDERSSON

blick är intensiv, det märks att Johan
Andersson är van vid att betrakta sin
omvärld på ett alldeles speciellt vis.
Pappa var snickare och en stor inspiration. Han ritade ofta seriefigurer och
kretade träfigurer tillsammans med sin
son. Även mamma, ursprungligen från
Sri Lanka, är kreativ.
Han kom till Engelska Bedfordshire
som 8-åring, Johans mamma hade
träffat en ny man som lever i Storbritannien. Det var en rejäl omställning för
en pojke som vuxit upp i de västgötska
skogarna och dessutom nyligen förlorat
sin pappa i cancer.
- Det var förstås en väldigt omvälvande tid och jag minns hur jag blev
retad över min svenska brytning i
skolan, berättar Johan. En del av mig
var arg också, för jag inte kunde förstå varför min pappa hade tagits ifrån
mig. Det skulle ta många år innan den
ilskan vände.
Målningarna, som ofta är kontroversiella, utmanar de fördomar som finns i
samhället. Porträtten är ofta förvrängda och befinner sig i gränsland mellan
dröm och verklighet och vill provocera
och utmana betraktaren.
- Jag har alltid varit intresserad av
människor och skapelsen av människan.
Det finns en historia bakom varje människa och detta är något som fascinerar
mig. Den kreativa processen är andlig,
och min tro som kristen har stor betydelse för mitt arbete.
Johan berättar om ett magiskt
ögonblick i hans liv, då han som 14-åring
upptäcker oljefärger, något som han genast behärskade och ett porträtt av den
brittiske målaren Lucian Freud växte
fram. Den dåvarande bildläraren trillade
nästan av stolen.
Någonstans ifrån detta ögonblick
har Johan gått från klarhet till klarhet.
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2007 kammade han hem finalplatsen i
BP Portrait Award (BP Portrait Award
är en årlig porträtt tävling på National
Portrait Gallery i London). Det var på
många sätt ett livsavgörande ögonblick.
21 år gammal blev han den yngsta
konstnären någonsin att nå topp tre i
denna ansedda tävling.
Plötsligt började konstvärlden i London
prata om Johan Andersson. Konstkritiker skrev spaltmetrar i de nationella
tidningarna The Times, The Guardian
och London Evening Standard.
2008 tog han sin examen från välrenommerade skolan Central Saint Martins College of Art and Design. Samma
år tilldelades han Jerwood Contemporary
Painters Prize.
Johans verk har blivit utställda på
både prestigefyllda London och Edinburgh National Portrait Galleries och
Victoria and Albert Museum.
Barcelona, Basel, Paris, New York,
Chicago, Miami och Los Angeles är
andra städer där Johans kontroversiella
målningar har gjort avtryck. Målningarna av vänner och människor han
möter under sina resor runtom i världen säljer med startpris från £5000
(ca 56 000 kronor).
I nuläget har Johan Andersson
påbörjat ett större projekt som kommer
att mynna ut i en soloshow i sommar.
På nytt vill den unge konstnären hylla
människors olikheter och utmana vår
uppfattning om skönhet. Tolv människor,
alltifrån tortyr-offer, transvestiter till
människor födda med fysiska handikapp
porträtteras. Johan hoppas få välgörenhetsorganisationen ”Changing Faces”,
ombord, och som arbetar med att ge
stöd och information till människor som
av olika anledningar har fått ansikte,
händer eller sin kropp vanställd.
Johan använder gärna sitt arbete
för att stödja välgörande ändamål och
donerar ofta målningar till auktioner.
Senaste porträttet, ”Hollie”, auktionerades ut på Victoria and Albert Museum
för att hjälpa Breakthrough Breast
Cancer och var en del av den Brittiska
tabloiden The Sun’s 40 årsjubileum av
sina klassiska topless-tjejer på sidan
tre. Nyligen deltog Johan Andersson i
tv-serien ”Art of Survival” som kommer
att gå ut i etern i slutet av sommaren
på tv-kanalen Sky Arts. Tv-serien är en
dokumentär resa från Aten till Edinburgh där deltagarna blir beslagtagna
på kontokort, mobiltelefoner och andra
värdehandlingar för att att enbart
överleva på sin konstnärliga talang och

Ålder: 24
Bor: South Bermondsey i sydöstra London.
Familj: mamma och tre syskon, två systrar och en bror.
Född: Trollhättan.
Genombrott: 2007 nådde Johan topp tre i det
ansedda BP Porträttpriset.
Framtidsplaner: Att fortsätt resa och på sikt
flytta till Stockholm och synas på gallerier där.
Om sin egen konst: Jag är spontan i mitt sätt
att arbeta med färger och vill inte begränsa mig som konstnär. Man kan säga att mina porträtt är ett samspel mellan
ordning och kaos. Jag vill utforska obehagliga aspekter och
underliggande spänningar.
Hemsida: www.johanandersson.com

sälja sina färdigheter i utbyte mot mat,
logi och resor. Denna 4000 kilometer
långa resa på fem veckor som mot
slutet resulterar i en utställning, satte
spår hos Johan.
- Det var en helt fantastisk och på
många sätt omskakande upplevelse
som utsatte oss för extrema påfrestningar, såsom att till exempel inte äta
eller sova på flera dygn, berättar han.
Trots att han levt i Storbritannien
i 16 år är den västgötska dialekten
fortfarande påtaglig och Johan har
bevarat den svenska stoltheten. Han
saknar också den rena luften, människorna och kulturen.
Min plan är att flytta till Sverige
när tiden känns rätt, säger Johan och
fortsätter;
Det är där jag hör hemma, där finns
mitt ursprung och jag tänker alltid på
det, att vad som än händer är det där
jag har mina rötter. Det är något jag
alltid framhäver när jag träffar nya
människor, att jag är svensk och det
är där jag har mitt hjärta.
Till unga svenska konstnärer som
funderar på att ta steget och flytta till
London säger han;
- London är en vibrerande stad och
en fantastisk plattform för konstnärer, omfamna den kulturella krocken,
och var inte rädd att utforska den och
våga vara den du är, våga vara unik,
säger Johan Andersson. n
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FRÅGOR
& SVAR
Robert Andersson &
Lisa Gemmel SVARAR
PÅ FRÅGOR

Lisa Gemmel är ordförande för Saco
Studentråd, sveriges största studentfackliga organisation. Hon har tidigare
arbetat i Sri Lanka och är utbildad
jurist vid Stockholm universitet.

Robert Andersson är förhandlingschef på Sveriges Universitetslärarförbund (SULF) och har deltagit
som expert inom utbildningsfrågor på
Utlandssvenskarnas Parlament.

TEXT Robert Andersson & Lisa Gemmel
”Jag har motsvarande gymnasieexamen från utlandet, och vill nu studera i Sverige. Hur ska jag göra?”
Från och med nästa hösttermin kommer sökanden till svenska universitet och högskolor som
inte är medborgare i Sverige eller annat EU-land
att avgiftsbeläggas för att studera i Sverige.
Svenska medborgare (och medborgare i annat
EU-land) samt personer med uppehållstillstånd
kommer även fortsättningsvis att studera gratis.
Du kan förstås söka till utbildningar i Sverige.
Kravet som ställs är att gymnasieutbildningen
ska vara avslutad och ge tillträde till högskolestudier i det land du tog din gymnasieexamen.
Betygen du fick där kommer då att översättas
till svenska betyg. Vill du veta mer om hur dina
betyg kommer att värderas kan du vända dig till
Verket för Högskolestudier (VHS). Mer information finner du på deras hemsida www.vhs.se.
För att söka till en kurs som börjar höstterminen 2011 är sista ansökningsdatum den 15 april.
Du kan söka via www.studera.nu. Du kommer
att behöva komplettera din anmälan med betyg
och andra intyg, vilka ska skickas med post till
”Antagningen, 833 82 Strömsund”.
Du kan komma att behöva styrka dina kunskaper i svenska, vilket kan göras med ett test som
heter Tisus som ges av Stockholms Universitet.
Det finns också förberedande kurser till detta,
genom bland annat folkuniversitetet. På sidan
www.studera.nu finns mer information om behörighetsregler, ansökningsprocessen mm.
”Är det positivt att ha pluggat
utomlands för att komma in på den
svenska arbetsmarknaden?”
Det går inte att ge något entydigt svar på den
frågan, men det finns åtminstone några faktorer
som tycks påverka hur utländska utbildningar
värderas av svenska arbetsgivare. Dessa är inom
vilket kunskapsområde man studerat, i vilket
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land man studerat i och om utlandsstudierna
ledde till en utländsk examen eller var en del
som utbytesstudier i en svensk examen.
Undersökningar som gjorts (bland annat av
Internationella Programkontoret) pekar på att
det sistnämnda, att ha pluggat utomlands som
en del i en svensk examen, ses som otvetydigt
positivt av svenska arbetsgivare.
Det har funnits en oro för att utländsk
examen försvårar för inträde på den svenska
arbetsmarknaden. Det beror då oftast på arbetsgivarens okunskap om utländska utbildningar,
vilket riskerar att leda till att en sökande med
en svensk utbildning premieras. Därför kan det
sägas att personer med examen från andra
länder än de anglosaxiska och västeuropeiska
löper större risk för detta, liksom personer som
söker jobb inom sektorer som inte är internationellt orienterade.
Det har även framgått att stora arbetsgivare
i regel är mer vana vid utländska examen och
därför nog gör en mer rättvis bedömning.
Jag har disputerat i Sverige, och vill
nu söka mig utomlands för postdok.
Har ni någon rekommendation gällande hur jag ska finansiera detta?
Om du räknar med att återvända till Sverige och
vill säkerställa att du då omfattas av de olika
försäkringssystemen är det bästa om du kan
hitta en lösning där du anställs vid ett svenskt
statligt lärosäte och sänds ut till ett annat land.
Då betraktas det som om du fortfarande bor och
arbetar i Sverige.
Tyvärr är denna lösning ganska ovanlig. Vanligare är att man blir anställd vid det utländska
lärosätet eller får ett stipendium utbetalt från
en givare i Sverige eller utomlands. Generellt
sett är det bättre att vara anställd eftersom man
då får del av olika försäkringssystem i det land
man arbetar i den mån sådana finns i landet.

Samtidigt kan det ibland, framförallt om man
verkar utanför EU/EES-området, vara så att det
vid en återkomst till Sverige kan vara bättre att
ha haft ett stipendium än en anställning. Det
beror på att den tid man befunnit sig utomlands
med stipendium ibland kan medföra att man har
rätt till ersättningar utifrån den anställning man
tidigare hade i Sverige.
Sveriges universitetslärarförbund, SULF, tillhandahåller en skrift ”manual för postdok” med
råd inför postdok i Sverige eller utomlands som
tar upp dessa frågor samt många andra. SULF
ger också individuell rådgivning till medlemmar.
Samtidigt är det alltid så att man måste väga
olika faktorer mot varandra, såsom sannolikheten för att man kommer att behöva använda sig
av olika försäkringssystem, om man planerar
återvända till Sverige eller inte, vilken lön man
kan få vid en anställning utomlands jämfört med
en anställning i Sverige eller ett stipendium.
För att hitta finansiärer som ger bidrag
till postdok-vistelser kan man använda sig av
olika söktjänster. Många lärosäten tillhandahåller databasen ”Research research” (www.
researchresearch.com) där man kan söka efter
finansieringskällor för olika forskningsområden.
Jag planerar att doktorera i USA. Finns
det vanliga problem jag kan möta, och
hur förbereder jag mig bäst för det?
Svar: Eftersom kvaliteten på olika lärosäten i USA
varierar kraftigt liksom villkoren i övrigt så är det
svårt att ge allmänna råd annat än att man bör
söka sig till de bästa miljöerna.
För att hitta dessa kan det vara bra att ha
kontakt med motsvarande institutioner vid ett
svenskt lärosäte som kan ha kunskap om hur det
fungerar vid respektive lärosäte.
I övrigt är det viktigt att se till att man har ett
gott försäkringsskydd om man till exempel skulle
behöva vård.
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Svensk i

Obamas
Washington
Carl Lööf är ett av
SVIV:s Ungdomso
mbud. Han är
tidigare student vi
d Obamas Universi
ty of Chicago
och tjänsteman i
amerikanska kong
ressen. Carl driver
nu sin egen konsul
tfirma och organi
serar träffar för
unga svenskar i W
ashington-område
t. Han är också
en deltids skriben
t vid Nordic Reach
Magazine och
Nordstjernan och
har nyligen medve
rkat i ett projekt
kring Stieg Larsso
ns Millennium-tril
ogi.

TEXT Carl Lööf

Att umgås eller
att inte umgås

H

ej mitt namn är Carl
Lööf och jag är SVIVs
ungdomsombud i
Washington. Jag har
bot utomlands sedan 1988 och är idag
väldigt glad över att vara både en
utlandssvensk och (sedan 2010) en
svenskamerikan. Jag kom till Washington i början av 2008 för att jobba
åt en nyinvald kongressledamot från
Florida. Inom kort blev jag anställd som
sakkunnig inom bland annat utrikespolitik, invandring, sjukvårdsreform och
småföretagsfrågor.
Som svenskar har vi mycket att vara
stolta över här i Washington, inte minst
ett mycket aktivt ambassadörspar och
en sanslöst vacker ambassad längst
Potomacfloden, som har blivit en symbol för huvudstadens nya och fräscha
attityd, uteliv och glans.
Personligen är jag mycket tacksam
för den svenskamerikanska familjen Novak och karriärdiplomaten Jan Eliasson
som tillsammans verkade i flera år för
att House of Sweden kom till.
HOS är mycket mer än en ryktbar
ambassad, den har blivit en slags
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mötespunkt för politik, näringsliv, och
idéer. Varje år arrangeras ett flertal
spännande utställningar och föreställningar som visar det bästa och senaste
från Sverige. Tack vare After Dark, ett
initiativ drivet av ambassadens Jenny
Mählqvist, organiseras även “young
professional”-fester på House of
Sweden, som redan räknas som en av
Washingtons “top venues”.
Jag blev aktiv i SVIV då jag insåg hur
viktigt det är för oss utlandssvenskar
att ha en röst i Sverige. Tack vare
organisation har jag och min familj rätt
att behålla vårt svenska medborgarskap
medan vi också kan rösta och arbeta i
Amerika som U.S. Citizens.
Jag har inte alltid uppskattat att
vara svensk. Som mörkhårig har mitt
utseende ofta väckt obehagliga känslor
och frågor bland kompisar och främmande som hävdat att endast blonda
kan vara svenskar. I dag är jag väldigt
stolt över mitt hemland som allt mer
verkar spegla Amerikas multikulturella
samhälle där hårfärg, religion, och etnisk identitet blir otänkbara krav på att
vara svensk och där individens bidrag

till samhället ställs i centrum.
Med en mycket involverad SWEA
till mamma och stockholmare till far
ska jag dock erkänna att jag har vuxit
upp i ett ganska ovanligt svenskt hem
där svensk husmanskost, det svenska
språket och våra musikaliska traditioner
alltid varit en del av familjeliv. I dag är
min svenskhet en väsentlig del av min
identitet och jag ser min post vid SVIV
som en chans att hjälpa andra informeras och involvera sig i frågor som berör
oss som svenskar i utlandet.
Jag tänker ofta på hur svårt det
måste ha varit för de tidigare svenskamerikanerna att hålla kontakt med
hemlandet. Nordstjernan, en tidning
som i 136 år varit (tillsammans med
amerikabreven) var svenskamerikanernas viktigaste form av skriftlig förbindelse. I dag har vi också sociala medier
som facebook, linkedIn, och twitter
att binda förhållande mellan svenskar
runt om i världen. Jag hoppas att fler
som har intresse använder sig av dessa
resurser och stöder SVIV:s kamp för ett
Sverige som välkomnar våra erfarenheter, talanger och perspektiv. n
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BÖCKER

Månadens boktips!
En mytomspunnen diktators fru och en hyllad skådespelare med en
svår uppväxt är aktuella med böcker om sina liv.
TEXT Valentin Ekman

Kriget är slut

Mitt liv med Saddam
Författtarinnan och journalisten
Lena Katarina Swanberg har hittat
sin nisch. Hon djupintervjuar människor med minst sagt annorlunda
levnadsöden och skriver sedan
deras biografier. Tidigare har hon
bland annat berättat Annika Östbergs (som satt fängslad för mord i
USA i över 20 år) historia.
Den här gången har hon mött en
annan kvinna vars liv tog en drama- Lena Katarina Swanberg
tisk vändning i unga år. Parisoula
Lampsos var bara 16 år när hon förälskade sig i en 14 år
äldre man. Den mannen var Saddam Hussein. I drygt 30
års tid levde Lampsos, som i dag lystrar till namnet Maria
och bor i Sverige sedan sju år tillbaka, med den maktlystne
diktatorn som i decennier spred skräck över såväl sitt land
som över världen.
Det är givetvis ett mycket tacksamt ämne och en fascinerande person att skildra. Lampsos har sett och upplevt
saker få behöver genomgå. Många frågor står fortfarande
obesvarade när boken är slut, men är ändå högst läsvärd
då den speglar en av vår tids värsta diktaturer från ett nytt
perspektiv.
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Morgan Alling har gjort sig ett
namn som glad och spexande
skådespelare. Men han har burit
många mörka hemligheter och
länge levt destruktivt. Förra sommaren var han Sommarpratare och
berättade om sin tuffa uppväxt
med en alkoholiserad mor och en
rad fosterfamiljer. Gensvaret var
enormt, få hade anat vilken sorg
skådespelaren bar på.
Kriget är slut får anses vara
en mer utförlig förlängning av Allings Sommarprat. Det
är gripande läsning som påminner läsaren om hur mycket
lättare det är för barn att klara sig väl i livet om de får växa
upp med stöd, trygghet och kärlek.

Dagblad
Här kommer en bra presentbok,
tänkt att kunna väcka tankar och
inspirera under årets alla tolv
månader. Maria och Jonas Modig
skriver med stilsäker och lätt hand
om vardagen och livet.
”Den är tänkt som en följeslagare
genom året och låter årstidernas växlingar
spela sin berättigade roll, men den kan också
läsas på tvärs. Tankar som flyger och far
måste få ha sin frihet, men kan vi bidra
till att de får fäste och större chans att
bli meningsfulla är det nog”, skriver
författarna själva i sin inledning. Det
är en passande beskrivning.

www.sviv.se

HÄLSA

Frisk och omtyckt
TEXT Hanna Sundberg

Rött kött länkas till tidig pubertet
Ett forskarteam från Brighton
University har genomfört en lång
studie där de följt 3000 flickor från
födseln ända fram till tolv års ålder.
Man jämförde bland annat barnens
kost och fann att ett högt intag av
rött kött som barn kan länkas till tidig
pubertet.
Tidig pubertet kan vara problematisk, då risken för bröst- och
äggstockscancer ökar på grund av
att kvinnan exponeras för en större

Rökning
skadar
motorik
Inte för att det behövs fler argument
till varför man inte ska röka under
graviditeten (eller överhuvudtaget),
men det har dykt upp ett i vilket fall.
Utöver alla andra skador cigaretter ger
på såväl mamma som foster har det
nu också visat sig att barn till kvinnor
som rökt mer än nio cigaretter per dag
under graviditeten får problem med
motoriken.
– Vi tycker att det är en intressant
studie då den bygger på fysiska tester.
Det gör våra resultat mindre känsliga
för sociala och ekonomiska faktorer.
Det kan finnas andra faktorer som
hänger ihop med mammans rökning
som inverkat på resultatet, men skillnader i motorik kvarstod efter kontroll för
sådant, säger Scott Montgomery från
lungkliniken på Universitetssjukhuset i
Örebro till sidan sund.nu.

www.sviv.se

halt östrogen under sin livstid. Vissa
forskare menar även att det finns
ökad risk för hjärtsjukdomar om man
kommer i puberteten tidigt.

FOTO Andrjuss FOTO Elena Schweitzer FOTO Sebastian Kaulitzki FOTO Volodymyr Krasyuk

Det är vida känt att rött kött och rökning inte är att rekommendera för den som vill behålla hälsan. Nu länkas båda till än fler hälsofaror. Utöver det, tips på hur du blir en omtyckt chef.

Behåll dina anställda
Har du hög omsättning av personal på
ditt företag?
I så fall är risken stor att det är ditt
fel. Enligt en ny undersökning genomförd av jobbsökarsidan Monster anger
75 procent av deltagarna i studien att
chefen var den stora anledningen till
att de bytte jobb senast.
Till skillnad mot vad man kan tro
var inte lönen en lika viktig faktor. Det
anställda i första hand efterlyser enligt
Monster är öppen kommunikation och
tydliga drivkrafter. Här följer de sex
viktigaste punkterna för att personalen
ska trivas.
1. Ärlig och frekvent tvåvägskommunikation mellan anställda och
chefer, inklusive konstruktiva diskussioner om problem som dyker upp på
arbetsplatsen.
2. Utmanande och spännande
arbete. Säkerställ att varje anställd har
en utmaningsplan och att de periodiskt
är ombedda att gradera spänningsnivån med sitt arbete.

Steve Carell är ingen bra chef i tv-serien The Office.

3. Erbjud kontinuerliga möjligheter
till att växa och lära sig. Säkerställ att
chefer är premierande för att utveckla
de anställda och att anställda är ansvariga för att fullfölja sin utbildningsplan.
4. Erkännande och belöning för
prestation.
5. En viss grad av kontroll över det
egna arbetet.
6. Ge rapporter till anställda om
vilken påverkan deras projekt har på
företaget, så att de är medvetna om
att deras jobb spelar roll.
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Sviv i världen

SVIV i Världen
Föreningen Svenskar i Världen är allt mer aktiv runt om i världen. Under 2011 har föreningen haft presentationsoch koordinationsmöten i Oslo, Florida, Bryssel och New York. Här är bilder från de lyckade träffarna
TEXT kansliet

Oslo

Generalsekreterarna i de nordiska föreningarna Svenskar i Världen, Suomi-Seura, Danes
Worldwide, Nordmannaförbundet och Riksföreningen Sverigekontakt träffades i Oslo den 27-28
januari. På agendan stod frågor om ekonomi och
medlemskap, kommunikation med medlemmarna,
utveckling av hemsidorna och medlemstidningarna och kontakter med myndigheterna.

Gemensamt för alla föreningarna är strävan
att upptäcka och råda bot på missförhållanden
för de utlandsboende. Vi har i Sverige kommit
längst med dubbelt medborgarskap och röstning
utomlands (ej möjligt för danskar till exempel).
De årliga mötena med generalsekreterarna är
ett nyttigt tillfälle att diskutera och dra nytta av
varandras erfarenheter.

En ny dimension är samarbetet inom den
europeiska paraplyorganisationen Europeans
Throughout The World,(ETTW), där nyligen den
nordiska kandidaten, ambassadören Christopher
Bo Bramsen, ordförande i Danes Worldwide,
valdes till ordförande.

Foto från mötet med de nordiska generalsekreterarna i systerföreningarna. Vi hade möte i Oslo den 27-28 januari för att tala om
gemensamma frågor och vårt samarbete i den europeiska paraplyorganisationen ETTW (Europeans throughout the World). Fr. v.
värden för norska föreningen Lasse Espelid, i mitten bak Gen. Sekr för Sverigekontakt i Göteborg som sysslar huvudsakligen med
stöd till svenskundervisning i utlandet, Lars Bergman, Bredvid Karin Ehnbom-Palmquist t.v. Gen. Sekr för finska föreningen som
heter Paula Selenius och längst till höger Gen.sekr. Anne Marie Dalgaard, Danes Worldwide.
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SVIV:s styrelseledamot Olle Wästberg höll ett mycket uppskattat anförande i
Bryssel den 20 januari 2011 med titeln ”Håller Sverigebilden?” (Det var
fullsatt i EU:representationens auditorium). Generalsekreteraren deltog och berättade
om SVIV:s många planerade aktiviteter. Programmet hade arrangerats mycket förtjänstfullt av SVIV:s ombud Elisabet Stael von Holstein och var det första i samarbete med vår
nya partner Svenska klubben i Bryssel. SWEA bistod förnämligt med att
trolla fram goda snittar och dryck.

New York

Barbro Ehnbom var värd för en trevlig
kväll med SVEA New York i november 2010,
där generalsekreteraren var inbjuden att
berätta om SVIV. Stort intresse från de
närvarande och många frågor ställdes om
medborgarskapsfrågor, sjukvård, nya pass
och mycket mer. Glädjande nog valde
också många att bli medlemmar och stödja
föreningen.
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Generalsekreteraren besökte Florida i november 2010. Värdpar i Fort
Lauderdale var Sveriges honorärkonsul Per-Olof Lööf och hans hustru
Åsa-Lena, Internationell ordförande för SWEA. Det var en fantastisk
kväll i deras vackra hem och vi fick många nya medlemmar till SVIV.

www.sviv.se
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OMBUD
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

Vancouver
Anders Neumueller
Tel: +1-6047316361
anders@nordicway.com

Bordeaux
Daniella Bumb
Tel: +33-6 732 520 14
dbumb@free.fr

kina

Antibes
Pia Ribbhammar
Tel: +33-493 60 51 87
faldorocca@hotmail.com

Nice
Åke Almroth
Tel: +33-493364525
almroth@wanadoo.fr
Carina Thomsen
Carinathomsen@orange.fr

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

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

BELGIEN

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

Bryssel
Elisabet Stael von Holstein
Tel: +32-2 353 05 51
Elisabet.stael@gmail.com
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

BOTSWANA

GABORONE
lottie Hultgren Finnström
lottiefinnstrom@gmail.com

FÖRENADE
ARABEMIRATEN

Dubai
Ewa Haechler
Tel: +971 4 394 8010
ewahaechler@yahoo.com
Kerstin Lidén
Tel: +971 (0)4 421 09 45
liden.kerstin@gmail.com

GREKLAND

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

HONGKONG

HongKong
Lisbeth Claesson
lisbeth2009@navigator.com

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

RYSSLAND

Moskva
Per Lundberg
Tel: +7-0952916197
per.lundberg@eastwoodpower.com
Frederick Runsten Lindblad
Tel: +7-0959734424
runsten@yandex.ru
Ulf och Anette Smedberg
ulf.smedberg@ikea.com
St Petersburg
Rikard Högberg
rikard@vana.se

Saudiarabien

riyadh
Gabriella Norlin
gabriella.norlin@telia.com
Codine Assand
codine.assaad@gmail.com

MALTA

SCHWEIZ

Malaysia

Bern
Anna Carlsson Ring Rönneskog
anna@ronneskog.com

St Julian
Ewa Helzen
Tel: +35 621 383 471
eb@helzen.com
ampong
Bo Jeansson
Tel: +60-12 339 5289
bo.jeansson@spray.se
Subang Jaya
Jan Orrnert
Tel: +603 563 000 14
janorrnert@hotmail.com

MAURITIUS

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

MEXIkO

ungdomsombud
Michael Berner-Eyde
michaelbernereyde@gmail.com

Elisabet Zeller
Tel: +41-319610429
elisabetzeller@bluewin.ch
Karin Jordi
karinjordi@hotmail.com
Geneve
Erika Lundström
Tel: +41-798165175
l_erika@hotmail.com
Zürich
Birgitta Arve
Tel: +41-44 261 52 50
birgitta.arve@active.ch

Santiago de Chile
Peter Landelius
Tel: +56-22314950
peter.landelius@gmail.com

Per Ågren
Tel: +852-354 121 09
per.agren@apchk.com.hk

Mexico CITY
Carl-Otto Rydnér
Tel: +52-55 552 086 03
swedcham@attglobal.net

ITALIEN

MYANMAR

CYPERN

bologna
Åsa Hagberg
deapascolmonte@hotmail.com

Yangon
Erik Frisk
erikfrisk@gmail.com

Anna Carendi
anna.carendi@gmail.com

Milano
Birgitta Carlsson-Occella
Tel: +39-039-321813
sbmoccel@tin.it

Nicaragua

Alicante
Gunnar Mellquist
Tel: +34-966422100
spanien@mellquist.se

KANADA

NORGE

CHILE

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

Costa Rica

Santa Teresa
Anna Wachtmeister
annawachtmeister@yahoo.com

ESTLAND

Reval/Tallinn
Anders Hedman
Tel: +372-5046900
anders@sirowa.ee
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MONTREAL
Jeanette Wetterling
Tel: +514-8455576
sverigenytt@hotmail.com
Toronto
Lars Henriksson
Tel: +1-4164898438
lars@norditrade.com

Managua
Anna Sternfeldt
anna@sternfeldt.se
Röyjen
Per Vatn
Tel: +47-974 255 88
oslo@blagulbar.se

Nya Zeeland

Auckland
Catharina Andersson
catharinaandersson@me.com

SINGAPORE

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

SPANIEN

Barcelona
Dea Mansten med familj
Tel: +34-609724354
manstendeamarie@gmail.com
Malaga
Sten o Gertrud Koritz
gertrud.koritz@comhem.se
Marbella
Claes E Jacobsson
Tel: +34-95 282 2922
c.jacobsson@post.harvard.edu

www.sviv.se

OMBUD
STORBRITANNIEN

Douglas
Ewa Wisemark
eva.wisemark@optimanagement.com
London
Anneli Pinchard
anneli@f2s.com
Manchester
Caroline Karlsson
Tel: +44-1618324266
carrosbrevlada@hotmail.com
Anna Carlsson, Ungd.ombud
annaecarlsson@gmail.com

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

Florida, Fort Lauderdale
Maggie Armbrust
maggie@carbonaraproperties.com

TURKIET

florida, Miami
Filippa Reading
Filippa2@att.net

Istanbul
Pia Anundsdotter
Tel: +90-2122683736
anundsdotter@superonline.com
Alanya
Anita Harris
Tel: +90-242 514 27 42
pojken59@yahoo.se

TYSKLAND

Sydafrika

Berlin
Elisabet Hellstedt
Tel: +49-30 882 41 51
hellstedt@t-online.de

Johannesburg
Boel Stridbeck
boel@swafrica.co.za

Bonn
Ingrid von Scheele
Tel: +49-22242900
jutta.reichelt@t-online.de

SYDKOREA

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

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

SVERIGE

GÖTEBORG
Gunilla Ramell
Tel: 031-16 31 90
gunilla@ramell.com
UPPSALA
Johannes Danielsson (Ungdomsombud)
danielsson@hotmail.com

THAILAND

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

Hamburg
Kristina Ekelund
Tel: +49-40 80 44 65
kristina.ekelund@hamburg.de
Lübeck
Berith Jangesand
Tel: +49-451396492
berith@rojanet.de
München
Birgitta von Wrangel
Tel: +49-89292923
birgitta.von-wrangel@gmx.de

Florida, PALM BEACH COUNTY
Kerstin Williams
kerstin@bocaswede.com
Florida, Sarasota
Mick Johnsson
Tel: +1-9419181111
mickjson@aol.com
Mick och Hans Johnsson
Tel: Tel: +1-9419181 111
Illinois, Chicago
Kerstin Brorsson
swedconsul@aol.com
Illinois, Lake Forest
Pia Wennerth
Tel: +1 312 781 6262
wennerth@comcast.net
Kalifornien, San Diego
Barbro Sjötun
Tel: +1-8582732114
barbro@essential-change.com
Kalifornien, San Francisco
Lisa Wiborg
Tel 1: +1-415 922 3236
b39chase@sbcglobal.net
Kalifornien, San Jose,
Silicon Valley
Christian Olsson
Tel: +1-4086479762
christian@olssonfamily.net

Trinidad
Hannele Thompson
Tel: +868 632 44 86
info@hannabythebay.com

Ukraina

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

TUNISIEN

USA

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

TRINIDAD & TOBAGO

La Marsa
Karim Ayadi
karim@alva-tn.com

Kiev
Milton Dannberg
milton.dannberg@sandvik.com
Florida, Brandon
Björn Andrén
Tel: +1-813 654 3616
back@andoknap.com

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
Plantation
Filippa Reading
filippa2@att.net
Rancho Palos Verdes
Kerstin Alm
kerstin_alm@msn.com
Santa Barbara
Gunnar Thomér
sbgt805@aol.com
Washington D.C.
Carl Loof
cloof@nordicreach.com
Tomas Unander-Scharin
Unander_scharin@hotmail.com
Washington, Seattle
Karin Westlin
kafriwe@hotmail.com
Wisconsin, Madison
Mats Johansson
mwj@medicine.wisc.edu

VENEZUELA

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

Österrike

Elmau
Inga Fransson-Törnqvist med familj
inga.toernqvist@gmail.com
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Du hittar även alla våra ombud på

www.sviv.se
Är du intresserad av att bli ombud?
Maila oss på sviv@sviv.se
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Erfaren juristfirma med bred kompetens
inom hela skatteområdet. Specialicerad på Internationell Personbeskattning. Erbjuder tjänster inom
områdena skatterådgivning, deklarationer, kontakter
med myndigheter, skatteprocesser m.m.
Kontakta Berit Rohdin

+46(0)8-55094274 - info@taxpoint.se - www.taxpoint.se

www.sviv.se
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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

Bör man ansöka om artistvisum när man fått ett skivkontrakt i USA?

Var ska vi bo i Wien?
Måste jag skriva ut mig ur Spanien?

Svaret på dessa
- och många andra frågor
- hittar du i vårt forum.
Besök www.sviv.se - en webbplats i ständig förändring!
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med korande av Årets Svensk 2011
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17 augusti
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Föreningens Årsmöte med lunch den

diskussionsgrupper,
anföranden, samt
presentation för politiska företrädare

Program, möteslokal samt övrig information presenteras inom kort på vår webplats
Varmt välkomna
SVIV-kansliet

an

näringslivets hus, stockholm

ack
an

alm

Utlandssvenskarnas Parlament den 18 augusti

