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FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938
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Svenska kyrkan fi nns på 40 platser runt om i 
världen. Vi möter ungdomar, turister, utlands-
svenskar och många andra. Om någonting 
 in träffar fi nns vi där för att ge stöd och hjälp. 
Tack för att du gör vårt arbete möjligt!

Plusgiro: 9016 03-1 Bankgiro: 901-6031
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/iutlandet

Hej!
Mitt utbytesår i Berlin började inte 
som jag hoppats. Det fungerade 
inte med min värdfamilj och jag 
var väldigt ledsen. Jag hade besökt 
Svenska kyrkan där ett par gånger 
tidigare för att låna böcker. Nu 
gick jag dit igen. De tog hand om 
mig och gav mig den trygghet jag 
behövde.
Victoriaförsamlingen blev mitt 
 andra hem. Sedan välkomnade en 
av medarbetarna mig i sin familj 
och där är jag kvar!
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LEDARE

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Vilket fantastiskt jubileumsfirande vi hade till-
sammans med många av er under en underbar 
sommarvecka i Stockholm i augusti! 

Programmet blev lika innehållsrikt och spän-
nande som vi hade hoppats och det var stor 
uppslutning under alla dagarna. Jubileums-

lunchen bjöd på intervjuer med tidigare pristagare 
och Zlatan vann våra hjärtan genom sin glädje och 
stolthet över årets pris, som framgick tydligt i film-
inslaget med honom. Intervjun ligger nu på  
Youtube, där den har visats nära 2 000 gånger. 
Jag tror att många håller med mig om att en an-
nan höjdpunkt var mottagningen i stadshuset och 
träffen på UD med både utrikesminister Carl Bildt 
och kabinettssekreterare Frank Belfrage. Våra ta-
lare på Utlandssvenskarnas  parlament höll som 
vanligt hög klass och årets resolutioner ger en god 
grund för Svenskar i Världens fortsatta lobbyarbe-
te gentemot myndigheter och organisationer. Den 
avslutande dagen på Skansen var helt magisk, 
från biskop emeritus Lennart Koskinens tänkvärda 
predikan i historiska Seglora kyrka till firandet av 
nationalskalden Evert Taube i strålande solsken. 

Svenskar i Världen har som bekant många duk-
tiga, engagerade ombud som för vår talan och 
är vår röst i världen. Ni gör alla stora insatser på 
den ort där ni bor och verkar och är ett stort stöd 
för nyinflyttade svenskar. Vi vill hålla nära kontakt 
med våra ombud och passade på att hålla en hel-
dags workshop för ombud under Jubileumsveck-
an. I år deltog ett drygt trettiotal ombud i mötet 
på Svenska Institutet, som informerade om vilka 
hälpmedel de kan erbjuda i arbetet med att främja 
Sverige utomlands. Vi fick tillfälle att diskutera ge-
mensamma frågor, nätverka och låta oss inspire-
ras av varandra. Stort tack till er alla som ställde 
upp och för era många goda idéer som kommer bli 
till nytta i det framtida arbetet.

Ett varmt tack till er alla som på olika sätt bi-

drog till att göra firandet så framgångsrikt! En mer 
utförlig beskrivning av programmet under jubi-
leumsveckan finns på andra ställen i tidningen. På 
Svenskar i Världens Facebook-sida  finns också ett 
fotogalleri. Gå gärna dit och se om du finns med!

Vårt lobbyarbete fortsätter och i veckan har 
Svenskar i Världen lämnat sitt remissvar på med-
borgarskapsutredningen, där vi välkomnar försla-
get om att det ska gå att åter bli svensk medbor-
gare genom anmälan. Vårt önskemål om att den-
na möjlighet inte ska tidsbegränsas har också till-
mötesgåtts. Enligt förslaget ska de nya reglerna 
för svenskt medborgarskap börja gälla den 1 april 
2015.

Ett glädande besked för utlandssvenska pensio-
närer kom i årets höstbudget, där det föreslås att 
SINK-skatten ska sänkas med fem procentenhe-
ter till 20 procent. Ett gott steg på vägen tycker vi 
och många av våra medlemmar som engagerat sig 
i denna fråga. Svenskar i Världen kommer att följa 
den fortsatta riksdagsbehandlingen.

Utlandssvenskarna uppmärksammas alltmer 
i svenska media och Veckans Affärer hade i se-
naste numret Lars Nittve på omslaget med tex-
ten ”Världens bästa svenskar”. I tidningen finns 
ett reportage med rubriken ”77 hetaste svenskar-
na i världen”. Vi hade genom våra ombud och an-
dra kontakter bidragit med förslag på intressanta 
utlandssvenskar att intervjua. Verkligen roligt att 
många fantastiska insatser uppmärksammas på 
detta sätt!

Med önskan om trevlig läsning! 
Många hälsningar från ett Stockholm i  

vackra höstfärger,
Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare

KARIN EHNBOM-PALMQUIST I GENERALSEKRETERARE FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN
E-post karin@sviv.se I Webb www.sviv.se

Kära läsare!
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Nordea Bank S.A. ingår i Nordea, den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Detta material ska inte betraktas som ett erbjudande om att köpa eller sälja någon placeringsprodukt eller att 
göra någon annan affär. Det ska inte heller betraktas som ett erbjudande att tillhandahålla banktjänster i något land där Nordea Bank S.A. eller något av dess närstående bolag inte har tillstånd att bedriva 
bankrörelse. Vissa tjänster och produkter som beskrivs i detta material är eventuellt inte godkända för försäljning i vissa länder. Huruvida du kan eller bör köpa en produkt kan bland annat bero på din risk-
profil och lagen i det land där du är bosatt. Publicerat av Nordea Bank S.A., R.C.S. Luxembourg No. B 14.157, som står under tillsyn av Luxemburgs finansinspektion Commission de Surveillance du Secteur 
Financier, CSSF, (www.cssf.lu). Kontaktuppgifter: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Tel. +352 43 88 77 77 – Zürich Branch (Reg.nr. CH – 0520.9.001.063-7 Zürich), som står under tillsyn av den 
Schweiziska finansinspektionen FINMA: Tel. +41 44 421 42 42 www.nordeaprivatebanking.com. 

Det är mycket att väga in när man ska reda ut vad man vill uppnå med sin förmögenhetsplanering. Målet brukar ju vara att ha en tillräcklig inkomst för 
att kunna leva på det sätt som man önskar, i det land där man vill bo som pensionär. Våra egna rådgivare och externa samarbetsparter hjälper dig att ta 
fram en plan så att du kan förbereda dig för pensionen. 

Besök oss på nordeaprivatebanking.com, eller ring +352 43 88 77 77, för att boka ett möte.

FÖRMÖGENHETSPLANERING

Du vet vart du vill  
komma, vi vet hur vi  
kan hjälpa dig dit.

AD_SvenskaVärlden_ WP_SWED.indd   1 18/07/2013   11:57

Efter påstötningar från Svenskar i Världen och 
våra medlemmar under lång tid, föreslår nu  
regeringen i 2014 års budgetproposition, en 
sänkning av den särskilda inkomstskatten för  
utomlands bosatta (den s k SINK-skatten). Sänk-
ningen innebär att skatten minskar från 25 till 20 
procent.

Detta är ett mycket glädjande besked, 
sade generalsekreterare Karin Ehnbom-
Palmquist. Äntligen får även utlands-

svenskarna ta del av skattelättnaderna och vi 
vet att det gör stor skillnad för många av våra 
medlemmar.

Så fungerar SINK 
De flesta som flyttar utomlands får själva välja 
om de vill gå efter SINK-skatten eller fortsätta 
beskattningen som man gjort tidigare i Sveri-
ge. För att beskattas enligt SINK krävs dock att 

Äntligen sänks SINK-skatten
man inte har någon väsentlig anknytning till Sve-
rige eller i fortsättningen kommer äga fastighet 
eller ha inkomst utöver pensionen, för då sker 
beskattningen i Sverige enligt andra avtal. Den 
som betalar SINK-skatt slipper att deklarera i 
Sverige, men får heller inte göra några avdrag.

SINK-beskattningen gäller för löner, sjukpen-
ning, pensioner och andra tjänsteinkomster från 
Sverige. 

Personer som står utanför dessa regler är ar-
tister och idrottsmän för vilka speciella regler 
gäller. 

Vill du ansöka om SINK-skatt, och tror dig upp-
fylla de kriterier som krävs, gör du en anmälan, 
med bifogad ID-handling, till Skatteverket.  

Svenskar i Världen kommer förstås att fortsät-
ta att bevaka riksdagens behandling av SINK-
skatten och publicera ny information på vår 
hemsida.



6  SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER 03 / 2013 WWW.SVIV.SE

NÄSTA STEG:
Svenskar i Världen lämnar remissvar  
på Medborgarskapsutredningen

NYHETER

Medborgarskapsutredningen tillsattes i 
januari 2012 och ”Det svenska med-
borgarskapet” (SOU 2013:29) överläm-

nades till regeringen i våras. Utredningen står för 
olika förslag och möjligheter för människor som 
vill bli svenska medborgare. 

Då många utlandssvenskar och medlemmar 
i Svenskar i Världen känner stark oro kring 
just hur man återfår ett förlorat svenskt med-
borgarskap ligger frågan mycket högt upp på 
organisationens agenda.

Positiva förslag 
SVIV har därför följt arbetet under en längre tid 
och ser positivt på många av de förslag som 
finns med i utredningen. 
– Vårt remissvar innehåller bland annat ett 
välkomnande av förslaget att man ska kunna 
återfå sitt förlorade medborgarskap genom en 
enkel anmälan. Vårt önskemål om att denna möj-
lighet inte ska tidsbegränsas har också tillmötes-
gåtts. Organisationen har länge framhållit detta 
och därför är det med stor glädje som förslaget 
mottas, säger generalsekreterare Karin Ehnbom-
Palmquist.
Barns rätt 
Utredningen föreslår även att relevanta organisa-
tioner och Migrationsverket ska informera person-
er om barns rätt att förvärva svenskt medborgar-
skap då informationen i dagsläget är bristfällig. 
Svenskar i Världen ser därför mycket positivt på 
en ökad spridning av informationen och bidrar 
gärna till detta genom att aktualisera ämnet på 
hemsidan så att även så många utlandssvenskar 
som möjligt nås av informationen. 

Vad SVIV önskar att utredningen skulle föresla-

Utredningen om det svenska medborgarskapet har nu gått in i en ny fas. Den 4 oktober var slutdatum 
för remissvaren där Svenskar i Världen var en flera instanser som fick möjlighet att göra sin röst hörd.

git är att rätten till erhållande av ett automatiskt 
svenskt medborgarskap kan göras retroaktivt så 
den även gäller människor som är födda före la-
gens ikraftträdande. SVIV inväntar propositionen 
med spänning och hoppas att utredarna tar till 
sig organisationens synpunkter.

Enligt förslaget ska de nya reglerna för svenskt 
medborgarskap börja gälla den 1 april 2015.

HOTEL

ESPLANADE
Strandvägen 7A, S-114 56 Stockholm • Telefon 08-663 07 40
e-mail: hotel@hotelesplanade.se  www.hotelesplanade.se

Medlemmar i Föreningen Svenskar i Världen får 10% rabatt på ordinarie 
rumspriser. Fråga oss om specialpriser till JUL&NYÅRs helgerna!

DITT ANDRA HEM
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Befolkningsmängden i Sverige hade i 
juni 2013 ökat till 9 596 436 perso-
ner enligt Statistiska Centralby-
rån, SCB. Det är en ökning med 
40 543 personer sedan års-
skiftet och den största på 
många år. Högst procen- 
tuell ökning, 2 procent, hade 
rikets till ytan minsta kom-
mun Sundbyberg, medan Sor-
sele minskade med samma 
andel.

Den största invandrargruppen är fortfarande 
svenska medborgare. Dessa stod för nästan var 
femte invandring och uppgick till 52 816. Det 
är en marginell ökning jämfört med 2012. Efter 
svenskarna kom de största grupperna från So-
malia och Syrien. Invandringen från dessa län-
der ökade kraftigt jämfört med 2012 medan in-
vandringen av irakiska medborgare svarade för 
den största minskningen.

Hemvändarna är Sveriges 
största invandrargrupp

Du har väl inte glömt att skaffa det europe-
iska sjukförsäkringskortet? Ska du turista 
eller av andra skäl befinna dig i Europa är 

det en bra idé att skaffa ett europeiskt sjukför-
säkringskort. Kortet, som är gratis, ger dig rätt 
till medicinsk nödvändig vård i andra EU/EES-
länder samt i Schweiz. Kortet behövs inte om du 
befinner dig i Norden.

Samma rätt  
När du visar upp kortet för läkare och vårdper-
sonal vid sjukhus och läkarmottagningar som är 
anslutna till vistelselandets allmänna sjukvårds-
system har du samma rätt som de lokala invå-
narna och ska betala samma avgift. Dock ger 
det dig inte rätt till ersättning för merutgifter vid 
hemresor som t ex ambulansflyg. Då måste du 
ha en privat sjukförsäkring, vilket ingår i vissa 

hemförsäk-
ringar. 

För att få an-
vända kortet 
måste du tillhö-
ra Försäkrings-
kassan i Sverige. Men 
det gäller även om du bor i ett 
annat EU-land och har pension från 
Sverige men inte tillhör Försäkringskassan.

För mer information om kortet och hur du be-
ställer det, klicka här! 

Information om hur kortet fungerar finns nu 
även tillgänglig för nedladdning via appen ”Eu-
ropeiska sjukförsäkringskortet” som du finner i 
App Store och Google play.

Europeiska sjukförsäkringskortet 
en viktig handling

Under sommarens  
jubileumsvecka 
har Svenskar i 
Världen för första 
gången tagit betalt 
med hjälp av be-
taltjänsten Izettle. 
Izettle är en kortlä-
sare som kopplas 
på smarta telefoner och läsplattor och möj-
liggör säkra kortbetalningar på plats. 
På grund av den upplevda smidigheten med 
detta betalsätt förs just nu diskussioner på 
kansliet om möjligheten att införskaffa mo-
bila kortläsare till Svenskar i Världens om-
bud för att underlätta arbetet med att ta 
emot medlemsinbetalningar.

Ny teknik testas 
för kortbetalning

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/utomlands/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOItjAx8nZwMHQ0sHM0MDTwNPUIMA_2cgly8TYEKIoEKDHAARwNC-sP1o8BK8Jjg55Gfm6pfkBthoOuoqAgA2lZVbw!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzgyME1CQjFBMDhTMDgwSTlIOUVGOTJHQTc3/
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Bromma
inflyttningsklart i 

Norra Ängby
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Digitaliseringen av tidningen, ökad aktivi-
tet på Facebook och hemsidan samt i an-
dra media har inneburit en ökad expone-

ring av vår organisation och våra frågor. Även be-
handlingen av resolutioner som till exempel elek-
tronisk röstning och återfåendet av dubbelt med-
borgarskap har tagit viktiga steg framåt.

Många aktiviteter har genomförts under året 
såsom seminarier, informationsresor och kart-
läggningar av bland annat vår kommunikation. 

Arbetet kring organisationens framtida inrikt-
ning fortskrider genom projektet Strategi 2018. 
Sakfrågorna vi ska driva beslutas av styrelsen 
med input från Utlandssvenskarnas parlament 
och från våra kanaler till utlandssvenskarna. 
Tanken är att vi ska arbeta med vår kärnverk-
samhet, men satsa specifika resurser på arbete i 

projektform, i nära samver-
kan med våra samarbets-
partners. Vi har tagit fram 
en ny logotyp, ett nytt 
namn på engelska samt 
startar nu projektet med 

en ny hemsida. Under 

året har även en enkätundersökning genomförts 
som utgör en god grund för det fortsatta utveck-
lingsarbetet. Ett nytt förslag som kom upp under 
årsmötet var att instifta en utlandssvenskarnas 
ombudsman.

På den finansiella sidan gav revisorerna från 
PWC sitt godkännade och blev också omvalda.  
– Glädjande nog så har vi i år fått ett nollresul-
tat, mycket tack vare styrelsens fantastiska in-
satser, konstaterade generalsekreteraren. 

Det kan jämföras med resultatet för 2012 som 
var -128 000 kronor och på frågan om styrel-
sens fortsatta ansvarsfrihet svarade stämman 
enhälligt JA. Årsavgiften kommer ånyo att vara 
oförändrad.

Ordförande i valberedningen Claes-Johan Geijer 
tog vid och talade om vikten av att fullfölja det 
strategiska arbetet och att styrelseledamöterna 
accepterar att förlänga sina mandat med ett år. 
Dock slutar Tove Lifvendahl – en duktig och kre-
ativ tillgång som tyvärr i sin nya roll som politisk 
chefredaktör inte kan fortsätta i styrelsen. Ett 
stort tack även till Christina Molitéus, som avgår 
från valberedningen. 

ÅR MOT NYA MÅL
– Rapport från årsmötet

TEXT: LOUISE LING-VANNERUS / FOTO: :PHLIIP BERNHARD

Mycket är på gång i Svenskar i Världen. Det stod klart när styrelseordförande Michael Treschow och  
generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist, vid årsmötet, sammanfattade året som gått och blickade 
framåt mot det kommande året.

JUBILEUM
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När gästerna minglade 
inför årsmöteslunchen 
dök en hemlig gäst upp 

och moderator Helena Stålnert 
fick ställa några frågor till ”en 
som verkligen fört ut Sverige 
i världen på ett mycket bety-
delsefullt sätt”. Björn Ulvaeus, 
som blev Årets Svensk i Värl-
den 1999, konstaterade att 
alla svenskar borde få erfaren-
heten att bo utomlands och se 
Sverige ur ett annat perspek-
tiv. För honom innebar det ”att 
se Sverige som en del av värl-
den i stället för Sverige som 
centrum”. Men nu drar han 
världen till Sverige och till det 
nya Abba-muséet.
– Ja, vi har ju nu blivit musea-
la, konstaterade han, men det 
finns ingen risk att ni ska få 
se oss fyra tillbaka på scenen. 

En hemlig gäst..

Priset Årets Svensk i Världen 
har som tidigare annonserats 
i år gått till fotbollsstjärnan 
Zlatan Ibrahimović. 

Zlatan kunde tyvärr inte när-
vara vid årsmötet men skicka-
de sina hälsningar till styrelsen 
och samtliga medlemmar. Han 
tackade för den fina utmärkel-
sen och sade sig vara myck-
et stolt över priset som bety-
der mycket för honom. Filmen, 
som även innehåller en inter-
vju med Zlatan, visar en annan 
sida av den världskände fot-
bollsspelaren än den vi är vana 
att se i sportsammanhang. Se 
intervjun, som gjordes av sty-
relseledamoten Helena Stål-
nert, på Youtube genom att 
klicka här!

Det är så konstigt att Abba le-
ver kvar och fortsätter och ing-
en av oss fattar varför. När vi 

tackade ja till ett 
museum in-

såg jag att 
det är nå-

got jag 
mås-
te leva 
med 
och då 

bestäm-
de jag 

mig för att 
involvera mig 

till 100 procent. 
Muséet öppnade i maj 

och under dessa tre månader 
har vi redan blivit utsedda till 
en av de topp-10 attraktioner-
na i Stockholm. 

Se intervjun i sin helhet här!

ZLATAN Årets Svensk i Världen 2013

STÅNDSMÄSSIGT PÅ STADSHUSET På kvällen var Svenskar i 
Världen inbjudna till Stockholms stadshus. Kvällen blev magisk 
med solen som sänkte sig över Riddarfjärden och en underbar 
buffé som stod uppdukad. Kvällens värd, kommunfullmäktiges 
ordförande Margareta Björk berättade om Stockholms Stads-
hus och senare under kvällen kunde de som önskade få en 
mycket trevlig rundvandring i stadshuset.

JUBILEUM

http://www.youtube.com/channel/UCt3ibjUEUBIZ5-m4XMyHI3A
http://www.youtube.com/channel/UCt3ibjUEUBIZ5-m4XMyHI3A
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En 75-åring brukar ju oftast 
uppvaktas med något och 
Svenskar i Världen firas med 
en jubileumsbok. Författare 
är Anders Johnson och i bo-
ken ”Från Anna av Novogorod 
till Zlatan Ibrahimović” berät-
tar han om organisationens 
utveckling sedan 1938, men 
vi får även följa ett stort antal 
spännande svenskar i världen 
under tusen år. 
Boken, som är gratis, finns 
tillgänglig på kansliet för de 
medlemmar som är intresse-
rade. Du kan lyssna till Anders 
Johnsons pre-
sentation av bo-
ken vid årsmö-
teslunchen ge-
nom att klicka 
här!

1000 år av 
SPÄNNANDE 
utlandssvenskar 

Boken är gratis!

Anders Johnson beskriver Svenskar i 
Världens historia samt låter oss följa 
spännande svenskars livsöden ute i 
världen.  

Ett annat intressant möte under årsmöteslunchen var det 
med fyra tidigare vinnare av priset Årets Svensk i Världen. 
På plats var missionären och uppfinnaren Oscar Carlsson, 

den allra första att mottaga priset vid organisationens 50-årsjubi-
leum 1988, Agneta Nilsson (1995), jubileumsgeneral vid samma 
jubileum och grundare av SWEA International, Håkan Lans (2000), 
världskänd uppfinnare och slutligen Jonas af Jochnick (2003), 
ägare av företaget Oriflame och fortfarande engagerad supporter 
av Svenskar i Världen. De fick berätta om hur de upplevde utnäm-
ningen och vad det betyder att vara svensk ute i världen. Se och 
lyssna till det intressanta och roliga samtalet på Youtube genom 
att klicka här!  
Men de var inte de enda som uppmärksammat organisationens 
jubileum. Många var de hyllningar och lyckönskningar som ström-
mat in från tidigare pristagare och inte minst från organisationens 
beskyddare Kung Carl XVI Gustaf. Läs hälsningarna från Peter  
Wallenberg, Bertil Hult, Hans Rausing, Annika Sörenstam, Hans 
Blix med flera genom att klicka här!

Samtal med  
pristagare4

Stämningen var hög under 
årsmöteslunchen i Gyllene salen på  

Grand Hôtel i Stockholm

Håkan Lans, Jonas af Jochnick, Agneta Nilsson och Oscar Carlsson, 
alla Årets Svensk i Världen, samtalade om livet som utandssvensk. 

http://www.youtube.com/channel/UCt3ibjUEUBIZ5-m4XMyHI3A
http://www.youtube.com/watch?v=Fc5A8Eo0T5c
http://www.sviv.se/index.php/publisher/article/action/edit/frmArticleID/1677/
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Under året har Svenskar i Världen 
haft en tävling bland ombuden att 
värva fler medlemmar. Vinnare var 

Christine Rappoport, New York och Christer 
Rönnegard, Mallorca som fick blommor 
och vackra Kandinsky-koppar skänkta av 
Gunnar Andersson. 

Svenskar i Världen ställde några frågor till 
Christine och Christer som svarade följande:
Vad tycker du är viktigast när man värvar 
nya medlemmar? 
– För mig var det nätverkandet som verk-
ligen var förutsättningen när jag värvade 
medlemmar, säger Christer. Att utnyttja 
nätverken för att anordna ett event gjorde 
ju att jag fick träffa många olika grupper av ut-
landssvenskar.
– För oss i USA är det just nu viktigast att vi för-
enklar sättet att ta betalt från nya medlemmar, 
säger Christine. Det är lite mer komplicerat än 
vad det är i Europa och kan bli kostsamt om vi 
inte finner effektiva sätt. 
Vari ligger svårigheten? 
– Svårigheten är att få människor att förstå vik-
ten av att stötta föreningen trots att det personli-
ga behovet kanske inte finns just då. Jag känner 
också att vi måste utveckla förmånerna för beta-
lande medlemmar, säger Christer.  

Christer & Christine vann ombudstävling

Generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist gratulerar  
Christine Rappoport och Christer Rönnegard till segern.

JUBILEUM
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I styrelsen ingår från vänster: Claes-
Johan Geijer, Michael Daun, Michael 
Treschow, Kai Hammerich, Steve 
Trygg, Annika Rembe, Karin  
Ehnbom-Palmquist, Staffan Paues, 
Åsa Lena Lööf, Kjell Jansson (se-
kreterare) Anna Belfrage, David Hö-
jenberg, Johannes Danielsson, Lisa 
Svensson och Birgitta Laurent.
Saknas på bilden gör Jeanette  
Levin, Barbro Sachs Osher, Lisa 
Emelia Svensson, Lennart Koskinen, 
Helena Stålnert och Karin Nordlund.  
Foto: Philip Bernhard 

Årets Styrelse

LISA EMELIA SVENSSON – Har haft olika UD-positioner både utomlands och i 
Sverige, senast i rollen som CSR-ambassadör och nu som havs- och vattenam-
bassadör på Miljödepartementet. Mitt engagemang ligger i att vi svenskar inte 
får fastna i en bild av hur vi framstod – utan att vi måste arbeta för att sätta 
Sverige på kartan i världen och vi måste få världen till Sverige – i linje med 
hur världen de facto ser ut idag.  Här ser jag SVIV som en central plattform för 
Sveriges utblick mot världen och utlandssvenskars ingång till Sverige.

JOHANNES DANIELSSON – Är ordförande i Saco Studentråd och ungdomsrepre-
sentant i UNESCO. För mig är det är viktigt att lagar och regler i Sverige inte gör 
livet onödigt komplicerat för utlandssvenskar. Det kan röra allt från medborgar-
skap till villkor för sjukvård, försäkring, eller studier. Jag ser fram emot att vara 
med och göra SVIV till en starkare påverkansaktör och bidra till att vår expertis 
om utlandssvenskarna fortsätter att hitta in i propositioner och lagtext och gör 
SVIV till en synlig opinionsbildare i samhällsdebatten.

JEANETTE LEVIJN – Sitter i koncernledningen på Atlas Copco med ansvar för  
ledarförsörjning och organisationsutveckling. På Atlas Copco har vi, precis som 
många andra globala företag, många familjer som arbetar för oss ute i världen. 
De här familjerna är inte bara av stort värde för oss utan för Sverige och det är 
oerhört viktigt att vi i möjligaste mån kan underlätta deras tillvaro. Det hoppas 
jag kunna bidra till genom mitt engagemang i Svenskar i Världen.

DAVID HÖJENBERG – Går sista året på civilingenjörsprogrammet vid Uppsala 
universitet. Vid sidan av studierna är jag vice VD för ett IT-konsultföretag och är 
styrelseledamot i SUNET vid utbildningsdepartementet. Jag tror det är viktigt 
med ett ungdomsperspektiv och vet att jag kan bidra med det i vår styrelse. Jag 
brinner för att studenter ska ha möjligheten att vara och ta sig utomlands och 
tror att vi kan vara ett utmärkt verktyg för att hjälpa dessa!

ny på posten..

Foto: Per Enström
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Das ist 
Schweden
Rikard Lagerberg & Emma Randecker

Así es 
Suecia
Rikard Lagerberg y Emma Randecker

أهاًل بك في 
الســــويد

ريكار الغربرغ وإميا رانديكر

This is 
Sweden
Rikard Lagerberg & Emma Randecker

Portrait de 
la Suède
Rikard Lagerberg & Emma Randecker

Швеция, 
какая она? 
Рикард Лагерберг и Эмма Рандекер
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”I VALET 2002 RÖSTADE DRYGT  
19 000 SVENSKAR FRÅN UTLANDET 
– I VALET 2010 VAR DET GLÄDJANDE 
NOG ÖVER 30 000.” Per Westerberg

I det nya globala samhället måste demokratin 
bejaka den internationella vardagen. Behovet 
av att förenkla för medborgare som väljer att 

bo och arbeta utomlands kommer bara att öka. 
Man ska kunna flytta, nationellt och samtidigt 
vara säker på att man kan ta del av sina med-
borgerliga rättigheter. Här spelar utomparlamen-
tariska intressegrupper i civilsamhället naturligt-
vis en viktig roll för att belysa vad som behöver 
åtgärdas, inledde Per Westerberg.
– Ni som är här idag är utmärkta representan-
ter för det moderna Sverige i den internationel-
la vardagen. Utlandssvenskarnas parlament re-
presenterar ett viktigt demokratiskt initiativ som 
hjälper till att bevaka våra svenska världsmed-
borgares demokratiska rättigheter. Era samman-
komster har genom åren bidragit till viktiga änd-
ringar i lagen såsom rätten att inneha dubbla 
medborgarskap och den utökade möjligheten 
till brevröstning i världen. Nu ska ni till exem-

pel diskutera elektronisk röstning från utlandet, 
men alla frågor som kan underlätta för utlands-
svenskar i framtiden har vi all anledning utveckla. 
– Ni utlandssvenskar bidrar med mycket som 
Sveriges informella ambassadörer i utlandet och 
dessutom som ut-
landsexperter för 
oss här hemma 
när ni återvänder. 
Det ska ni ha stort 
tack för! avslutade talmannen och förklarade 
parlamentet öppet!

Handelsministerns uppskattning 
Strax därefter var det dags för Ewa Björling, 
handels- och nordisk samarbetsminister. 
Hon berättade hur mycket hon uppskattar de 
kunskaper och synpunkter som hon får med sig 
hem från sina utlandsresor.

UTLANDSSVENSKARNAS PARLAMENT 
– ett viktigt demokratiskt initiativ

Utlandsvenskarnas fjärde parlament ägde rum den 20 augusti i Stockholm. Ett parlament som 
firas under ett 75-årsjubileum kräver sin inramning, så på plats i Näringslivets hus för att öpp-
na parlamentet fanns ingen mindre än Riksdagens talman Per Westerberg som sedan följdes av 
handelsminister Ewa Björling. De reflekterade båda över utlandssvenskarnas värde samt över 
vissa av de frågor som skulle komma att tas upp i parlamentet.

TEXT: LOUISE LING-VANNERUS / FOTO: :PHLIIP BERNHARD

Forts. på nästa sida.
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– De lämnar ofta större avtryck än hyllmeter av nog så välskrivna 
rapporter och faktasammanställningar, vågar jag säga, men även 
om jag personligen verkligen uppskattar alla mina möten med ut-
landssvenskar runt om i världen, så värdesätter jag de insatser 
som många av er gör för att sprida en positiv bild av Sverige ännu 
mer. Till er, som dagligen bidrar till att förmedla en positiv bild av 
Sverige i era möten med grannar, kunder, kollegor och anställda, 
vill jag rikta ett stort tack!  
Sveriges goda rykte 
– Betydelsen av att vi, i en allt mer globaliserad värld, kan bibe-
hålla vårt goda rykte, så att varumärket Sverige även i framtiden 
ses som en kvalitetsstämpel och en indikation på att något 
är innovativt och i framkant, kan inte nog understrykas. Som 
handelsminister arbetar jag dagligen för att Sverige ska bli ett än 
mer öppet land. För att den fria rörligheten inom EU ska förbättras, 
för att EU ska bli mer öppet mot resten av världen, för att främja 
svensk export och import, och för att fler ska välja att lägga sina 
investeringar i Sverige. 
– Människor födda utomlands besitter ofta goda kunskaper om af-Människor födda utomlands besitter ofta goda kunskaper om af-
färskultur, politik, språk och religion i sina forna hemländer. Där-
för har de alldeles särskilt goda förutsättningar att bedriva handel 
över gränserna och de kan dessutom vara vägvisare för företagare 
som har svårare att ta sig fram i vissa länder. Det har vi länge varit 
väldigt dåliga på att dra nytta av i Sverige och det har vi helt enkelt 
inte råd med. Mitt bidrag till att göra något åt det har jag valt att 
kalla ”Projekt kosmopolit”, en verksamhet som på kort tid har re-
sulterat i ett antal nätverk runt om i Sverige för företagare med ut-
ländsk bakgrund, i delegationsresor och i skarpa kontakter mellan 
kosmopoliter och svenska företag, sade Ewa Björling.  
För mer information om Projekt kosmopolit klicka här! 

Paneldiskussion 
Temat med att tillvarata internationell kompetens fortsatte även in 
i nästa programpunkt - en paneldiskussion mellan Olle Wästberg, 
kommunikationskonsult och tidigare styrelseledamot i Svenskar i 
Världen, Sylvia Schwaag Serger, direktör Vinnova samt adjungerad 
professor Lunds universitet, Mikolaj Norek, Managing Director, Fo-
rum for Innovation Management, Karl-Adam Bonnier Foundation, 
Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör, Svenska Dagbladet och Mi-
chael Treschow, styrelseordförande Svenskar i Världen och Unile-
ver. Ledde samtalet gjorde dagens slipade moderator, styrelsele-
damoten och tillika informationschefen för SSAB, Helena Stålnert.

Gruppen konstaterade att problemet oftast inte ligger i de stora 
internationella företagen. Där är det svårt att komma till toppen 
utan internationell erfarenhet. Förvånande nog finns det däremot 
i Sverige universitet där 90 procent av tjänsterna är rekryterade 
från den egna fakulteten. I USA får man inte jobb på den fakultet 
där man disputerat.

För att underlätta tillvaratagandet av internationell kompetens 

PARLAMENTET

http://www.projektkosmopolit.se/
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behöver vi mentorprogram som kan hjälpa till i ett första steg för 
när man väl får nycklarna till nätverken är dörren öppen. 

Ett intressant omvänt historiskt perspektiv som kom upp under 
veckan är att man under Hansatiden faktiskt tvingades kvotera att 
antalet tyskar i Stockholms Råd bara skulle få uppgå till hälften.

Resolutioner  
Huvudsyftet med Utlandssvenskarnas parlament är förstås att 
identifiera frågor och ta fram resolutioner som ska drivas för att 
förbättra villkoren för utlandssvenskarna. Under dagen hade del-
tagarna anmält sig till grupparbeten inom områdena: ”Skatter, 
pensioner och försäkringar”, ”Medborgarrättsfrågor”, ”Hemvän-
darfrågor”, ”Kultur, information, Utlandssvenskarna som resurs” 
samt ”Ungdom och utbildning”. Varje grupp presenterade sedan 
sina resolutionsförslag och därefter diskuterade grupperna, pu-
bliken och de inbjudna politiskt sakkunniga Anna Maria Corazza 
Bildt, Moderaterna, Hans Wallmark, Moderaterna, Björn von Sy-
dow, Socialdemokraterna och Bodil Ceballos, Miljöpartiet försla-
gens genomförbarhet. Resolutionerna, som ska lämnas vidare till 
berörda politiker och myndigheter, kan du läsa om på nästa sida.  

Mottagning på UD 
Efter lärorika och intressanta diskussioner var det dags för 
Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström att ge de drygt 180 
åhörarna ett näringslivsperspektiv på frågor om den globala 
finanskrisen men konstaterade även att globaliseringen är det 
största som har hänt för världens utveckling.

Sista programpunkten för dagen var mottagningen på Utrikes-
departementet där utrikesminister Carl Bildt stod som värd till-
sammans med kabinettsekreterare Frank Belfrage. En trevlig och 
högtidlig avslutning på en mycket intensiv och givande dag. 

PARLAMENTET

För fler mingelbilder på Facebook  
–  klicka här! Och glöm inte att gilla SVIV!

Kulturell konfekt 
I samband med Svenskar i Världens aktiviteter bjuds det ofta även 
på kulturell konfekt och i årets jubileumsprogram hade man, som 
utlovat, inte sparat på krutet. Veckan inleddes med den fantastis-
ka operan Figaros bröllop - ett samarrange-
mang med SWEA International som 
snabbt blev fulltecknat. Evenemang-
et ägde rum på Ulriksdals Confiden-
cen, som även var platsen för den 
av Marcus Forss ledda Brahms-
konserten med unga musiker, 
några dagar senare. Fina tolk-
ningar framfördes och under pau-
sen var det många som passade 
på att träffa såväl nya som gamla 
bekanta.

https://www.facebook.com/pages/F%C3%B6reningen-Svenskar-i-V%C3%A4rlden/124368190972055?fref=ts
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Skatter, pensioner och försäkringar
I gruppen talades det främst om informations-
spridning när det kommer till dubbelbeskatt-
ningsavtal. Att vara upplyst om sina rättigheter 
och skyldigheter avseende skatter, pensioner 
och försäkringar är något som både den enskilda 
individen och samhället i stort tjänar på.
RESOLUTIONER
• Sänkning av SINK-skatten. 
• Spridning av information om dubbelbeskatt-

ningsavtal.
• Uppdatering av Försäkringskassans, Pen-

sionsmyndighetens och Skatteverkets hem-
sidor med information som rör ämnet ”För 
dig som är ny i Sverige”.

• Personer som betalar SINK-skatt ska ha möj-
lighet att göra RUT- eller ROT-avdrag. 

• Svenskar i Världen uppmanas att ta fram en 
mer faktabaserad hemsida. 

Medborgarrättsfrågor
I gruppen talades det främst om passhantering 
och rätten till att få rösta vid kyrkoval.
RESOLUTIONER
• Samordning av pass och andra identitets-

handlingar.
• Utökad service av passhantering vid ambas-

sader/konsulat.
• Ökad information om rösträtt för 

utlandssvenskar.
• Spridning av information om medlemskap i 

Svenska Kyrkan och om rätten att få rösta 
vid kyrkoval.

• Upprättande av en Ombudsman.

Hemvändare
I gruppen talades det främst om praktiska saker 
som de flesta hemvändare måste handskas med. 
RESOLUTIONER
• Uthyrning av hemvändare /tillvarata interna-

tionell kompetens.
• Pensioner
• Bredband och telefoni

• Upprättande av en lunchklubb.
• Uthyrning av bostäder.

Kultur, information och utlands-
svenskarna som resurs
I gruppen talades det främst om att svenska 
mötesplatser är viktiga utomlands, att TV borde 
sprida information till utlandssvenskarna genom 
fler program och att samarbete mellan olika ak-
törer borde utökas, såsom t.ex. det samnordiska.
RESOLUTIONER
• Slå vakt om tillfälliga såväl som permanenta 

svenska mötesplatser.
• Kultur i vid bemärkelse för att bygga bilden 

av Sverige genom relationer och ömsesidiga 
förtroenden.

• Ett utökande av det samnordiska samarbetet.
• Utvecklande av de program/informations-

möjligheter som TV besitter.
• Förbättrad samverkan mellan olika aktörer 

före, under och efter en kris.

Ungdom och utbildning
I gruppen talades det främst om ungdomars 
möjlighet att få studera i Sverige och utomlands 
samt att utlandsskolorna borde göras tillgängliga 
för ett större antal studenter.  
• Undanröja krångliga regler och brist på infor-

mation vid studier.
• Möjliggörande för utomeuropeiska medbor-

gare att studera i Sverige.
• Göra utlandsskolor tillgängliga för fler.
• Statsbidrag bör även utgå till svenska för- 

skolor utomlands.

Vad händer härnäst?  
Svenskar i Världens kansli sammanställer för 
tillfället resolutionerna för att sedan överlämna 
dem till berörda instanser, däribland Utrikesde-
partementet. 

Därefter kommer Svenskar i Världen enträget 
lobba för att resolutionerna får genomslagskraft 
och i slutändan förbättrar villkoren för alla ut-
landssvenskar. 

SAMMANFATTNING AV RESOLUTIONERNA

PARLAMENTET
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Två inspirationstalare hade bjudits in till parlamentet och  
Michael Ahlerup, VD för Astrid Lindgrens värld, var först 
att äntra scenen. Han började genast få åhörarna att dra 

på smilbanden när han berättade om de första kulturkrockarna 
när han, ny på sitt arbete, först träffade sina nya uppdragsgivare 
i Programrådet, sex damer mellan 61 och 84 år, på kaffeträff 
i Astrids gamla lägenhet på Dalagatan. Damerna, som alla 
hade haft nära relationer till Astrid, fanns där för att tydliggöra 

inriktningen på parken och 
bevaka Astrids filosofi och livsverk. 

Succesivt kom han dock in i rol-
len och idag känner han att han 
kan lämna sitt uppdrag med en 
park som har en tydlig bild av 
vem som är kunden, barn 2-9 år, 
och där all verksamhet från barn-

toaletter till pannkakor och teater är fokuserad på kundens be-
hov. Vad som också blivit en ledstjärna för Michael och Astrid 
Lindgrens värld är att hellre satsa på en långsam 50-lapp än en 
snabb 20-lapp dvs hellre en långsiktig investering i rätt anda än 
en snabb intäktskälla som inte bidrar till att stärka varumärket. 
Michael avslutade sin presentation med att tala om mod, entre-
prenörskap och respekt för personalen som de viktigaste ingredi-
enserna i hans ledarroll. Men tydligt var att humor fanns med på 
den listan. Innan han tackade för sig bad han alla i publiken att 
räcka upp handen, tog ett foto och sade att han skulle visa det 
för sin fru och när hon undrade varför han kom hem så försenad 
skulle han svara:  
– Titta älskling vad många frågor det var… 

Nicklas Lundblad från 
Google hade sedan en 
framtidsspaning på te-

mat ”Diaspora 2.0”. Med or-
det diaspora avser man idag 
människor som lever utanför 
sitt lands gränser i ”försking-
ring”. Tidigare talades det of-
tast om diaspora som något 
ofrivilligt, ett öde. 
– Idag tycker jag att man ska 
se diasporan som en resurs, 
en möjlighet, sade Nicklas, 
och kopplat till Svenskar i 
Världen ska den fungera som 
ett digitalt nätverk. 

Och för att fortsätta på det 
digitala temat talade Nick-
las om ”bandbredden” på 
diasporan som vara lika med 
utvandringsprocenten, vilken 
idag utgör 0,12 procent. 
– Kanske borde man idag 
uppmuntra till ökad utlands-
erfarenhet och sätta ett mål 
att 1 procent av befolkningen 
ska ha det? avslutade Nick-
las sin framtidsvision.

Jubileumsveckan avslutates 
med en strålande dag på 
Skansen. Och få platser kan 

så väl fånga utlandssvenskarnas 
hjärtan – här finns historien och 
kulturen bevarad samt en utsikt 
som får vem som helst att dra 
efter andan. 
I Seglora höll Biskop Lennart  
Koskinen, tillika styrelseledamot 
i Svenskar i Världen, en mycket 
varm och tänkvärd predikan ack-
ompanjerad av Miljonkören från 
1,6 & 2,6 miljonerklubben. 
Efter avslutad gudstjänst vänta-
de kyrkkaffe och ett unikt Evert 
Taubeprogram –en värdig avslut-
ning som vi sent ska glömma. 

Från sagans värld till diaspora 2.0
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PORTRÄTTET

Livet i Nigeria en utmaning 
– även för den mest erfarna

Nina är född i Sâo Paolo, Brasilien, men 
flyttade redan som 6-åring till Mexico 
City. Efter att familjen överlevt den svåra 

jordbävningen 1985 fick hennes mamma nog 
av osäkerheten och tog Nina och hennes brö-
der med sig till Gyttorp i Sverige. I Sverige kände 
sig Nina som en utböling och hade ganska svårt 
med språket och att etablera sig. I början ville 
hon berätta om sin annorlunda bakgrund men 
efter ett tag insåg hon att det var bäst att vara 
tyst - klasskamraterna tyckte bara att hon gjorde 
sig märkvärdig.

Att vara yrkeskvinna 
I sitt yrkesliv valde Nina att gå i sin fars fotspår 

TEXT LOUISE LING-VANNERUS

För att leva i Nigeria bör man vara av det rätta virket. Det är Nina Rehnqvist som kan berätta att det här 
landet varit det tuffaste av alla hennes tidigare placeringar runt jorden. 
– I Nigeria blir det mest basala, som att få tag i olika typer av mat, en utmaning, konstaterar hon.

och efter utbildning i Sverige började hon på  
telecomföretaget Ericsson. I tjänsten reste hon 
runt i många länder framför allt i Nordafrika.
– Det har varit oerhört lärorikt att få anpassa sig 
till olika kulturer och seder. 

Hur såg de på dig som professionell yrkeskvinna? 
– Det var just det som var nyckeln. Jag var ju 
tvungen att täcka huvudet men jag fick ta plats i 
min yrkesroll. Männen kunde ta ut mig på lunch 
för att jag kom från huvudkontoret – något som 
annars hade varit otänkbart. Sedan finns det all-
tid de som vill klappa en på huvudet och säga 
”lilla gumman” men det gäller att utnyttja den si-
tuationen i stället för att bli irriterad. Då har man 
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Nina är tjänstledig från Ericsson och syns här med sina kollegor på Business Sweden. 

Forts. på nästa sida.

ju rätt att ställa de ”dumma frågorna”, säger hon 
och ler. 

Men hur fick du kunskap om hur du skulle bete 
dig för att göra rätt?  
– Ericsson är mycket duktiga på kulturell briefing 
och i ett så stort företag finns det många att frå-
ga och lära sig av.

Skjuter först och frågar sedan 
Lagos består av fastland och öar. På öarna finns 
affärsdistrikten och där bor alla ”expats” då det 
anses säkrare. Flygplatsen ligger på fastlandet och 
när Nina skulle dit åkte hon i en kolonn med be-
väpnade militärpoliser i bilar framför och bakom.
– Militärpolisen är tuff och skjuter först och frågar 
sedan. Det var flera incidenter där jag trodde att 
det var min sista stund på jorden. Det fanns brist 
på lojalitet och ingen respekt för liv.

I Lagos bor mellan 50 och 60 svenskar – de 
flesta på ambassaden, några på Ericsson och 
Tetra Pak. Säkerheten är en svår fråga och bris-
ten på infrastruktur är påtaglig. 

– Vi hade strömavbrott mest hela tiden och lev-
de på reservel. Vad gäller mat fick man handla 
det som för tillfället fanns i butiken. Korruptionen 

är hög och ska du få tag på något speciellt får du 
betala dig fram eller stå och köa i 4-5 timmar.

Efter så många år utomlands (Nina har även 
bott tre år i Johannesburg, Sydafrika), känner 
du dig alltid svensk?  
– Jag känner mig mycket svensk och är stolt över 
mitt pass. Det står för så mycket som till exempel 
ärlighet och pålitlighet. Däremot känner jag mig 
mindre svensk när jag kommer till Sverige.

Hur känner du till Svenskar i Världen och vad 
känner du är den viktigaste frågan som organi-
sationen ska driva? 
– Jag känner till SVIV för att min far alltid varit 
medlem. För mig är den viktigaste frågan våra 
pass. Kvaliteten är till exempel för dålig. Jag 
måste ofta skicka iväg det för att få olika visum 
och har många stämplar så efter ett tag trasas 
passet sönder. Det är också oerhört krångligt att 
hämta ut det eftersom det måste göras person-
ligen. I Lagos var vi tvugna att åka till ambassa-
den i Abuja. Dit tar det två timmar med flyg men 
vi flyger inte inrikes i Nigeria för det är för osä-
kert. När jag hade blivit bestulen på alla mina 
handlingar där nere var det smått omöjligt för 
mig att få ut ett nytt pass.

PORTRÄTTET 
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Nyligen har Nina och hennes man (som förstås 
jobbar på Ericsson..) flyttat till Dubai. 
– En lättnad, konstaterar Nina. Jag saknar män-
niskorna i Nigeria men samtidigt är det verkligen 
skönt att flytta till ett land som har en mer nor-
mal levnadsstandard, säger hon nöjt.

Och det är hon värd för det är tur att det finns 
sådana som Nina som vågar ta utmaningar och 
är av det rätta virket. 

Nigeria är Afrikas mest tätbefolkade land med 163 miljoner invånare.

Nigeria har på senare år varit en av världens tio snabbast växande ekonomier och landet beräknas 
passera Sydafrika och bli Afrikas största ekonomi inom 7-15 år. 

Nigeria är efter Sydafrika idag den viktigaste afrikanska handelspartnern för Sverige och en 
prioriterad marknad för att öka den svenska exporten. Enligt Citigroups Global Markets förväntas 
”Nigeria, Indien och Vietnam ha den högsta reala BNP-tillväxten per capita fram till 2050”. 

Nigeria är också en kulturell stormakt, såväl inom film (världens andra största filmindustri, 
Nollywood, återfinns i Lagos), musik och litteratur. 

• President Goodluck Jonathan
• Ambassad i Abuja
• Business Sweden-kontor i Lagos

• Antal invånare  163 000 000
• Antal invånare i Lagos  18 000 000
• Självständigt från Storbritannien  1960

FAKTA OM NIGERIA

PORTRÄTTET
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• Varsamma bohagsflyttar nationellt och internationellt dörr-till -dörr.

• Flyttfordon och emballage anpassade för ömtåligt gods.

• Fullservicelösningar med packning, magasinering, flyttstädning, etc.

• Vi uppfyller och tillämpar ”Bohag 2010” samt ”General Conditions”  
 och har heltäckande bohags- och ansvarsförsäkring.

• Kontor och lagerhotell i Örnsköldsvik, Stockholm, Cannes och Paris.

• Lyftkransvägen 16, 14250 Skogås
• Telefon +46 (0)8 645 04 40 
• Telefax +46 (0)8 64574 40

Varsamma Bohagstransporter    www.stadsbudskontoret.eu

• info@stadsbudskontoret.eu 
• www.stadsbudskontoret.eu

Örnsköldsvik    -    Stockholm    -    Cannes    -    Paris

Vi tänker världen
Non Resident – för dig med  
finansiella intressen i Sverige

Oavsett om du är på väg att flytta, redan bor utomlands 
– eller om du är på väg hem igen – så är det viktigt att ta 
reda på vad du ska tänka på och hur du ska agera i olika 
situationer som kan dyka upp. 

Kontakta gärna oss så berättar vi mer. 

Stockholm, +46 8 763 64 67 
nonresidentprivates@seb.se

Göteborg, +46 31 62 19 02 
nonresidentprivateg@seb.se

seb.se/nonresident

27178 Annons Vi tänker världen 83x118.indd   1 2012-05-10   14:49
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FRÅGOR & SVAR

Svenskar i Världen I Frågor & Svar, Box 5501, 114 85 Stockholm eller Berit Rohdin, Taxpoint .se    
Tfn +46 (0) 735-13 06 75, E-post info@taxpoint.se

ADRESS TILL FRÅGOR & SVAR

TEXT BERIT ROHDIN

AMERIKANSK ”EXIT TAX”
Berit Rohdin är skattejurist med internationell beskattning som huvudinrikt-
ning och då särskilt personbeskattning. Hon driver företaget Taxpoint.se och 
har tidigare arbetat i skattedomstol och på Skatteverket där hon hade sär-
skilt ansvar för internationella personbeskattningsfrågor.  
Har du några frågor rörande pensioner, skatter och anställningsvillkor inför, 
under eller efter en utlandsflytt, skicka ett mail till Berit.

EXIT TAX VID USA-FLYTT

Jag har planer på att flytta 
till USA för en längre period 
men avser att flytta tillbaka 
till Sverige när mitt uppdrag 
är slutfört. Hur fungerar ame-
rikansk ”exit-tax”? Vilka per-
soner blir föremål för denna 
skatt? Finns det skäl att pla-
nera för amerikansk ”exit 
tax” redan vid flytt till USA? 

Forts. på nästa sida.

Amerikansk ”exit tax” är ett 
komplicerat ämne och denna 
spalt ger inte utrymme för en 
fullständig redogörelse utan 
bara en översiktlig beskrivning.

Skatten infördes i juni 2008 
genom den s k HEART ACT (la-
gen är i kraft fr o m år 2009). 
Skatteskyldiga är s k ”covered  
expatriates” som lämnar USA 
och som avsäger sig sitt ameri-
kanska medborgarskap (vissa 
undantag finns) eller som haft 
ett USA ”Green Card” under 
åtta av de femton år som före-
går avresan från USA. 

Med ”covered expatriates” 
avses personer som har en 
förmögenhet om USD 2 miljo-
ner (gäller även om tillgång-
en ägdes före flytt till USA och 

oavsett var i världen tillgång-
en finns) eller som under 
de fem år som föregår avre-
san från USA haft en genom-
snittlig inkomst som översti-
git USD 155 000 (justeras 
för inflation). Dessa personer 
behandlas som om de avytt-
rat alla sina tillgångar dagen 
före flytten från USA oavsett 
om tillgångarna avyttras eller 
inte. Den beskattningsbara 
vinsten beräknas som skillna-
den mellan marknadsvärdet 
och inköpspriset och beskat-
tas till den del den överstiger 
USD 600 000.

Även senarelagda betal-
ningar som exempelvis pen-
sioner beskattas. Beroende 
på betalningens natur, kan i 
vissa fall en 30-procentig käll-
skatt utgå först vid utbetal-
ning. Betalningen måste då 
komma från en amerikansk 
betalare. Om den inte gör det 
anses hela nuvärdet av pen-
sionstillgodohavandet erhål-
let en dag före flytten från 
USA och måste deklareras 
som inkomst för detta år. Det-
ta brukar i praktiken vara ett 
problem för anställda hos in-
ternationella organisationer. 

Om pensionen beskattas först 
vid utbetalning och en 30-pro-
centig källskatt utgår är det 
troligt att betalningen blir be-
skattad igen med en 30-pro-
centig skatt på betalning till 
en ”non-resident alien”. Sådan 
behandling kan skära ner vissa 
pensionsprogram med upp till 
51% i skatt.

Gåvor eller testamentariska 
förordnanden från en ”cove-
red expatriate” till en ameri-
kansk mottagare beskattas till 
den del arvet/gåvan överstiger 
USD 12 000 för ett kalenderår 
hos mottagaren med arvs- eller 
gåvoskatt till den högsta mar-
ginalskattesats som tillämpas 
vid arvs/gåvotillfället. Skatten 
kan bli upp till 45% av värdet 
på arvet/gåvan. 

Alla som lämnar USA, inte 
bara ”covered expatriates” 
måste vidta vissa åtgärder,  
bl a måste ”form 8854” (Expa-
triation Information Statement) 
och vissa andra formulär fyllas 
i. Om detta inte görs kan man 
bli föremål för ”exit tax” även 
om förmögenhetskraven för att 
vara ”covered expatriate” inte 
uppfylls.
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FRÅGOR & SVAR

Forts. 

Det kan, om man står i be-
grepp att flytta till USA, vara av 
värde att ha amerikansk ”exit 
tax” i åtanke redan vid flytten 
till USA. Man kan exempelvis 
fundera över om det är lämp-
ligt att ge bort egendom innan 
flytten för att minska de till-
gångar som blir föremål för 
”exit tax”. Man kan också tän-
ka på att om man ska inneha 
”Green Card” under sin USA-
vistelse blir man inte föremål 
för ”exit tax” när man lämnar 
USA om USA-vistelsen begrän-
sas till kortare tid än 8 år.  
Inte heller den som vistas i 
USA i 8 år på visum som en 
”non resident alien” i stället 
för som en ”long-term perma-
nent resident Green Card hol-
der” blir föremål för ”exit tax” 
när han lämnar USA.

BESKATTNING AV SVENSKA 
RÄNTEINKOMSTER VID  
BOSÄTTNING UTOMLANDS

Jag är bosatt i Frankrike. Den 
franska skattemyndigheten 
har anmärkt på att jag inte 
deklarerat svenska räntein-
komster i Frankrike för in-
komstår 2011. Är det korrekt 
att jag ska skatta för räntein-
komsterna i Frankrike?

Jag har också stora lån och 
ränteutgifter i Sverige. Har 
jag rätt att dra av utgiftsrän-
torna i Frankrike och på så 
sätt kvitta så att jag inte be-
höver betala skatt för ränte-
inkomsterna i Frankrike? 
Det är en vanligt förekomman-
de regel i svenska skatteav-
tal med andra länder att rän-
teinkomster beskattas i hem-
viststaten. Detta gäller även 

skatteavtalet mellan Sverige 
och Frankrike. Enligt artikel 
11 i avtalet beskattas ränte-
inkomst i hemviststaten, i ditt 
fall i Frankrike. Rätten till av-
drag för utgiftsräntor är inte 
reglerad i skatteavtalet. Om 
och hur avdrag för ränteutgif-
ter medges i Frankrike enligt 
interna franska skatteregler 
bör du fråga någon på plats 
i Frankrike om. Vissa länder 
medger exempelvis inte rän-
teavdrag för lån på fastighet 
om fastigheten ligger i ett an-
nat land. 

 
-an international boarding school

also offering summer courses
Tel +46 (0)390 332 08 · www.grennaskolan.se 
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SKATTER

TEXT CECILIA GUNNE

ARVS- OCH GÅVOSKATT FÖR  
UTLANDSSVENSKAR

CECILIA GUNNE I SKATTER
Cecilia är skattejurist på Lindskog Malmström Advokatbyrå och sakkunnig i expertpanelen på www.sviv.se I E-post  cecilia.gunne@lmlaw.se I Webb www.LMLAW.se

I Sverige avskaffades arvs- och gåvoskatten redan i slutet av 2004. 
För den som är bosatt och avlider utomlands kan det fortfarande bli 
arvsskatt i utlandet. Ta reda på vad som gäller innan det är för sent.

Många svenskar som bor utomlands väljer att 
flytta tillbaka till Sverige när de blir äldre och sju-
kare. 

Arvsskatten i Sverige 
Den svenska arvs- och gåvoskatten avskaffades 
från den 17 december 2004. Den var tänkt att 
slopas från 1 januari 2005 men det tidigare- 
lades på grund av Tsunamikatastrofen så att 
inte svenska familjer med omkomna medlem-
mar skulle drabbas ytterligare. 

Det är tio års preskriptionstid för arvs- och  
gåvoskatt. Om de efterlevande har ”glömt” att ta 
upp tillgångar efter en släkting som bodde i Sve-
rige men hade tillgångar i utlandet går det alltså 
att rätta till detta genom att göra en tilläggsbo-
uppteckning inom tio år från dödsfallet. Därefter 
är det för sent. Den 17 december 2014 kommer 
all icke uttagen svensk arvs- och gåvoskatt pre-
skriberas. 
Utländsk arvsskatt 
Nästan alla andra länder tar ut arvs- och gåvo-
skatt. Frågan om det ska tas ut arvsskatt avgörs 
nästan alltid av i vilket land den avlidne var bo-
satt vid dödsfallet (och inte av i vilket land arv-
tagarna bor). (Jag skriver i fortsättningen om arv 
men motsvarande gäller i allmänhet för gåvor.) 

Det finns olika bestämmelser i olika länder om 
hur många dagar man kan vistas där, utan att 
anses bosatt, så att det blir arvsskatt om man 
skulle råka avlida. I exempelvis Frankrike och 
USA räknas detta per kalenderår. För de flesta 
länder är det om man bott mer än halva året i 
det landet, som man anses bosatt där, och det 
blir arvsskatt om man skulle avlida. Försök där-

för ta reda på vad som gäller för det land där du 
är bosatt. 

Arvsskatt även för utlänningar 
Det finns vissa tillgångar som brukar generera 
arvsskatt även om arvlåtaren inte var bosatt i 
det landet vid sin död. Det gäller ofta fastighe-
ter och liknande. Som fastighet behandlas oftast 
även bostadsrätter och andra lägenheter och vå-
ningar. Frankrike vill exempelvis ha arvsskatt för 
marknadsvärdet på fastighet som ligger i Frank-
rike även om ägaren bodde i Sverige (eller annat 
land) vid sin död. Motsvarande gäller för fastig-
het i Spanien. 

När arvsskatten beräknas i dessa länder 
får man oftast dra av skulder som avser lån 
som är nedlagda i fastigheten. För att dessa 
skulder ska få dras av, och därmed minska 
arvsskatten, är det säkrast att låna pengar till 
köpet av fastigheten. Det går i vissa fall att 
belåna fastigheten senare och lägga ned lånet 
på ombyggnationer av fastigheten. Däremot går 
det oftast inte att dra av skulden om man tagit 
lån med fastigheten som säkerhet men använt 
de lånade medlen till annat. 

När det gäller USA räcker det med att den av-
lidne ägde amerikanska aktier vid sitt frånfälle 
för att det ska bli amerikansk arvsskatt på dem. 
Då blir det alltså amerikansk arvsskatt på mark-
nadsvärdet av dessa aktier även om den avlid-
ne inte var bosatt i USA. För den som var bosatt 
i Sverige är det extra besvärligt eftersom vi inte 
skyddas av något dubbelbeskattningsavtal med 
USA ifråga om arvs- och kvarlåtenskapsskatt 

Forts. på nästa sida.
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(estate tax) – för att vi har slopat vår arvsskatt. 
Det kan alltså finnas anledning att sälja ameri-
kanska aktier när man börjar bli gammal eller 
krasslig. 

Behövs svensk bouppteckning? 
För den som är svensk medborgare ska enligt de 
svenska formella bestämmelserna det upprättas 
en bouppteckning i Sverige. Det är dock bara om 
man äger tillgångar i Sverige som det i realiteten 
behövs en bouppteckning för att få ut tillgången. 
Det gäller exempelvis när den avlidne ägde fast-
ighet eller bostadsrätt i Sverige. Det gäller också 
när denne hade banktillgodohavanden i svensk 
bank. Banken får inte betala ut sådana medel 
om de uppgår till större belopp utan att det har 
registrerats en bouppteckning i Sverige – för när-
varande över ca 100 000 kronor. 

Se upp för ägande via bolag 
I många länder är det populärt att äga sin bo-
stad via bolag. I Frankrike ägs villor och lägenhe-
ter inte sällan via så kallade SCI, Société Civile 
Immobilière. Där kan det i vissa fall underlätta 
vid köp och försäljning och vid arv och gåva. Det 

kanske passar när man bor utomlands men se 
upp för sådana ägandeformer om du avser att 
flytta tillbaka till Sverige eller redan bor här.

Den som bor i Sverige och äger bostad via bo-
lag ska årligen ta upp en bostadsförmån till be-
skattning i Sverige. Om det är en ”ordinär” bo-
stad kan det räcka med att ta upp 3 000 kr per 
vecka som är den schablon som gäller för värdet 
av semesterbostad i utlandet. Denna beskattas 
som inkomst av tjänst med upp till 57 procents 
skatt. Man ska ta upp en förmån för alla veckor 
som bostaden inte har hyrts ut. Det blir 87 000 
kronor i skatt om bostaden inte har hyrts ut alls. 
Om det är en mer påkostad bostad kan man be-
höva ta upp långt högre belopp. Det finns rätts-
fall där miljonbelopp har fått betalas i skatt årli-
gen för semesterbostäder i utlandet som ägs via 
eget bolag.

Många utländska mäklare och även skatteråd-
givare känner inte till den drakoniska svenska 
bostadsförmånsbeskattningen. Så säg till att 
du vill äga boendet privat och direkt om du eller 
dina arvingar ska bo i Sverige.

handelsbanken.lu

Välkommen till 
en av världens 
starkaste banker*
Vi erbjuder ett brett utbud av Private Banking- 
tjänster, anpassade efter dina behov och önskemål. 
Hos oss får du alltid ett långsiktigt och personligt 
engagemang av erfarna rådgivare. 

Välkommen att kontakta oss i Luxemburg 
– var du än väljer att bo och verka. 

* Bloomberg, maj 2013. Rankingen baseras på faktorer såsom finansiell 
styrka, förmågan att hantera risker och kostnadseffektivitet. 

t

Forts. 
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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 fl ygplats.

Kom och besök SSHL, ett Sverige i internationell tappning. Vi ställer upp under hela 
läsåret och visar verksamheten. Vi erbjuder också möjligheten att lära känna skolan 
och internatlivet genom provboende.

Under sommaren erbjuder vi sommarkurser i svenska och matematik.

SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET
Telefon: +46 8 592 571 00

www.sshl.se
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Varmt tack!

Jubileumsveckan blev verk-
ligen så intressant, givande och 

fullspäckad som vi hoppats på. Vi 
tackar alla deltare som bidrog med 
kunskap, engagemang och glädje.  
Inte minst var det roligt att få träffa 
alla våra ambitiösa ombud under 

vår lärorika ombudsträff på 
Svenska Institutet. 
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Även avancerad  
rådgivning ska vara  
okomplicerad.
Den 10 och den 17 oktober håller Ålandsbanken seminarier 
kring utflytt och försäljning av bolag på Stureplan 19,  
båda dagarna mellan kl. 18 – 20.  Om du är entreprenör  
och funderar på en utlandsflytt så är du välkommen  
att anmäla dig via mail, seminarium@alandsbanken.se
eller ta direktkontakt med Johan Thim,
johan.thim@alandsbanken.se

 Välkommen in till oss!

Vi går vår egen vägÅlandsbanken Private Banking.  
www.alandsbanken.se/privatebanking
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