FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938

NUMMER 04 ÅR 2012 I WWW.SVIV.SE

HÖGTIDLIGT PÅ
UTLANDSFINNARNAS
PARLAMENT

SÅ GICK DET
när vi flyttade hem

KOST &
HÄLSA

DIABETES DEN NYA
FOLKSJUKDOMEN

SEMINARIUM OM

HEMVÄNDARE
VARFÖR MÖTS VI MED SKEPSIS?
SAMT NYHETER,SKATTEFRÅGOR & JULTIPS!

WWW.SVIV.SE

SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER 04/ 2012

1

Skeppsholmen Sotheby’s International Realty

Med världen för dina fötter
“Via oss når du inte bara den lokala marknaden, utan även hela världen.”

Sotheby’s grundades redan 1744 och har sedan starten blivit synonymt med hög servicenivå och
konstnärlig expertis. Idag är företaget världens största och mest respekterade auktionshus. Att det
var just Sotheby’s som sålde Edward Munchs Skriet för rekordsumman 120 miljoner dollar förstärker
positionen. Numera förmedlar vi inte bara dyrgripar i form av konst och andraföremål.
Sedan 1976 finns också Sotheby’s International Realty, världens ledande mäklarföretag inom
premiumsegmentet. Sedan 2010 äger vi franchiserätten för Sotheby’s International Realty i
Sverige. Så nu når du via oss på Skeppsholmen Sotheby’s International Realty inte bara den lokala
marknaden, utan även hela världen, genom våra drygt 600 kontor i 45 länder.
Genom åren har Prinsar, Presidenter och Hollywoodstjärnor sålt och köpt sina hem genom vårt
internationella nätverk. Men för oss är du precis lika välkommen som du är.
När du vill att ditt hem ska ha världen för sina fötter.

181 kvm i laurinska huset - 20 mkr/bud
w w w. S KE pp S holM E n . S E
Karlavägen 81, Stockholm, 08-545 80 000 | Eklandagatan 3, Göteborg, 031-18 22 00 | Stortorget 9, Malmö, 040-838 00 | Köpmansgatan 47, Båstad, 0431-711 00
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LEDARE

Kära läsare!
Välkommen till årets fjärde nummer
som fokuserar på hemvändare!

U

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

nder hösten har vi ägnat stor uppmärksamhet åt hemvändarna. De svenskar
som återvänder till Sverige efter en kortare eller längre sejour utomlands är faktiskt
den största invandrargruppen i Sverige! Cirka
20 000 svenskar flyttar hem varje år vilket är
ungefär lika många som flyttar ut. Denna grupp
syns ju inte i statistiken på samma sätt som de
invandrare som registreras hos migrationsverket, utan reser in på sina svenska pass. 95 procent av de som flyttar tillbaka är under 65 år
och många av dem vill in på den svenska arbetsmarknaden igen.
Hur ser då arbetsmarknaden ut och hur värderas de erfarenheter som utlandssvenskarna har
skaffat sig under åren i andra länder?
Detta var temat för ett hemvändarseminarium
som Svenskar i Världen anordnade tillsammans
med Ernst&Young den 25 oktober. En mycket intressant debatt följde, läs mer på sidan 12.
Tillsammans med ordföranden och flera styrelseledamöter har jag gjort en uppvaktning
hos migrationsminister Tobias Billström för att
diskutera den stora resurs som hemvändande
svenskar är och hur samhället bättre ska tillvarata denna. Vi hoppas på fortsatt dialog med migrationsministern och med andra medlemmar i
regeringen om dessa viktiga frågor.
Jag har också deltagit i Utlandsfinnarnas Parlament i Helsingfors och fått ta del av deras frågor.
Vi har mycket gemensamt med våra nordiska
bröder och det är nyttigt att ta del av deras erfarenheter. Mer om frågorna som togs upp där kan
du läsa på sidan 10.
Vår redaktör Louise och jag var på besök i

Bryssel, på inbjudan av EU-parlamentet för ett
seminarium om kvinnors hälsofrågor. Det leddes av EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt och vår EU-kommissionär Cecilia Malmström deltog också. Med på seminariet fanns
många av Brysselsvenskarna och så även på
den svenska EU-representationen, där Ambassadör Dag Hartelius tog emot. Se sidan 6.
Nästa år fyller Svenskar i Världen 75 år och
det ska vi fira! Förberedelserna för nästa sommars jubileumsprogram är i full gång och jag vill
redan nu be er att boka in dagarna 18-22 augusti 2013 i era kalendrar. Det kommer att bli
ett rikt och spännande program som jag hoppas
många av er ska delta i. Årsmöteslunchen blir
extra festlig och vi arrangerar Utlandssvenskarnas Parlament för fjärde gången. Vi kommer i
god tid att gå ut till våra ombud, svenska klubbar, föreningar och handelskamrar för att få information om vilka frågor som särskilt berör er
och som ni vill ta upp på parlamentet. Det går
även bra att höra av er direkt till kansliet.
Men nu är det december och juletider stundar,
så jag önskar er alla underbara helgdagar
med välförtjänt vila och familjesamvaro.
Varma hälsningar,
Karin Ehnbom-Palmquist
Generalsekreterare

KARIN EHNBOM-PALMQUIST I GENERALSEKRETERARE FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN
E-post karin@sviv.se I Webb www.sviv.se
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Vision och tradition
Banque Carnegie
Luxembourg

Det är en fråga
om förtroende
och kompetens

Att bli kund i Banque Carnegie är att välja en exklusiv, oberoende
privatbank med få kunder per portföljförvaltare.
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.
Besök gärna vår hemsida www.carnegie.lu och informera Dig om
Banque Carnegies privatbankstjänster.
Kontakta Anders Lindbergh (+352 40 40 30 274), så berättar vi mera.

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
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SVENSKARNA OCH INTERNET 2012
Under oktober månad släppte Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) sin årliga rapport om
svenskarnas Internetvanor. Studien är representativ för svenska befolkningen och kartlägger användningen av Internet och
media samt hur det påverkar enskilda individer, familjer och samhället.

WWW.SVIV.SE

Rapporten visar att bland annat:
Allt yngre barn använder Internet
- Telefonen är det främsta kommunika		
		tionsmedlet
- De sociala nätverkens expansion har 		
		 stannat upp
- De mobila uppkopplingarna har fördubblats
			
– Det har skett en viss ökning
		 av e-handel.
För mer information klicka
här!
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Paneldebatt om kost och hälsa

Diabetes - den nya folksjukdomen
TEXT OCH FOTO: LOUISE LING-VANNERUS

Människors, och i synnerhet kvinnors, hälsa debatterades i ett intressant seminarium i Europaparlamentet i Bryssel där Svenskar i Världen deltog. En initierad och engagerad panel med flertalet parlamentariker hade bjudits in av Anna Maria Corazza Bildt och då ämnet är viktigt lät debatten med publiken inte vänta på sig. Många var frågorna kring hur EU arbetar för bättre lagstiftning kring matens
innehåll och dess märkning. Men framförallt var det många som chockerades av
det faktum att diabetes är den största epidemin i mänsklighetens historia där
två personer kommer att insjukna var tionde sekund!
Det var fullt i lokalen när EU-parlamentarikern
Anna Maria Corazza Bildt tog till orda och hälsade alla välkomna.
– Det är imponerande att ha en så kunnig
grupp av kvinnor med mig idag – och ganska
unikt i EU att ha en helt kvinnodominerad panel.
Men så ligger också ofta mat och hälsa kvinnor
varmt om hjärtat. Själv har jag länge arbetat och
drivit frågor kring mat. Vi ser dagligen exempel
på falsk och dålig marknadsföring och jag tycker
det är oerhört viktigt att människor får rätt kunskap för att kunna ta kontrollen över sina liv.
6
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När vi ser på hälsa är det viktigt att
betrakta den ur ett
genusperspektiv.
Kvinnor och män
är byggda och fungerar på olika sätt varför deras symptom och
sjukdomar också ter sig
olika.

Ambassadör Dag Hartelius
Foto: L. Ling-Vannerus

Du är vad du äter – mat är viktigt!
Det stod klart då Kerstin Brismar, professor i
WWW.SVIV.SE
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diabetesforskning vid Karolinska Institutet, berättade att om 15 år kommer var tredje amerikan att lida av diabetes. Siffran i Kina uppskattas till var tionde. I nordamerika har fler män än
kvinnor diabetes medan fördelningen i sydeuropa är 50-50. Och kostnaden för denna sjukdom
eskalerar. Redan för ett par år sedan uppgick
den i Sverige till till 14 miljarder kronor per år.

Fattiga drabbas
De som drabbas är oftare fattiga och outbildade. Orättvisan är stor! När det gäller chansen
till överlevnad vid svåra sjukdomar skiljer det
enormt mellan olika länder. Här behövs information och lagstiftning då varje människa har rätt
till vård i alla faser av sitt liv.
Vad gäller varudeklaration och innehållsmärkning
är formuleringar och information för luddiHur slipper jag bli drabbad?
ga. Kan t ex diabetessjuka eller allergiska persoStörsta orsakerna till diabetes är fetma och gener lita på innehållsdeklarationen? Mycket är på
netik. Stor påverkan har också rökning, stress
gång inom EU, men det tar tid att behandla nya
och bristen på fysisk aktivitet.
lagförslag och sedan tar det tid för industrin att
Vad kan man då göra förebyggande för att slipimplementera dem.
pa bli drabbad? Naturligtvis bör man ta hänsyn
– Men ni kommer att märka förändringar inom
till argumenten ovan men förstås även äta rätt
en
snar framtid och mycket har redan hänt, sämed en fiberrik och kolhydrats- och sockerfattig
ger
Anna Maria Corazza Bildt och tar upp ett
kost, äta mindre mättade fetter, dricka ett glas
exempel från en rapport. Hon konstaterar att
rödvin om dagen, dricka kaffe och inte minst
Nestlé redan har reducerat sin produktion med
sova 7-8 timmar per natt. Viktigt är också att ha
342 000 ton mättade fetter och 7 330 ton
ett socialt nätverk som stimulerar till aktisalt.
viteter. Känner man att man befinner sig i riskzonen går det idag
Ett annat exempel är att man
Arrangemanget
att via blodprov mäta hur
i Irland, efter uppmaning till
var ett samarbete mellan Eurostor risken är.
industrin, lyckades redupaparlamentet, I,6 & 2,6 miljonersklubcera salthalten i torInformation är viktig
ben,
Karolinska
Institutet
samt
Svenskar
i
Värlkade soppor med 25
i alla avseenden när
den.
Flera
deltagare
från
SVIV
fanns
i
publiken
–
bland
procent.
det gäller vår hälannat ombuden Elisabet Stael von Holstein och Karine
sa och kost. VarMassmedia
för har vi t ex inte
Henrotte samt styrelseledamoten Michael Daun. Vår ge- – Det här är frivillimer utbildning om neralsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist presenterade ar- ga handlingar och
näringslära i skobetet som Svenskar i Världen gör och konstaterade att Årets jag tror att det är
lan? Det tydliga
Svensk i Värden, Hans Rosling, gör mycket för medvetenheten viktigt att i första
budskapet från
hand försöka få
om värdet av människors hälsa. Anna Maria Corazza Bildt till förändringar på
alla deltagare i pabetonade då värdet av att vår organisationen för in mer detta sätt snarare
nelen var dock att
individen måste ta
Europa i Sverige och mer Sverige i Europa!
än via lagstiftning.
mer ansvar och att
Vi måste också öka
Efter det intressanta seminariet bjöd ambasföräldrar måste ta mer
samarbetet mellan olisadör Dag Hartelius in till information och
ansvar för sina barn.
ka grupper och ta hjälp
mingel på den svenska
av massmedia och minsSedan frågade sig parlaEU-representationen.
ka artiklar om snabbdieter till
mentarikerna om man gör tillförmån för seriösa artiklar om vår
räckligt inom EU och svaret från
kost och hälsa. Slutligen måste vi inse
bland annat vår EU-kommissionär Ceciatt folk har sina mattraditioner och de ändrar
lia Malmström var nej! 80 procent av alla hjärtman inte på över en natt.
sjukdomar skulle kunna undvikas!

Har du betalat medlemsavgiften för 2013?
Gå redan nu in på www.sviv.se och betala för 2013 – med oförändrad avgift!
WWW.SVIV.SE
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Nordea är en stark bank med
en tydlig framtidsvision. Det
gör oss till ett utmärkt
val för våra kunder.
Inga-May Gigler, Private Banker

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

Gör det möjligt
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. Placeringar
laceringar i fi
finansiella
nansiella instrument är förenade med risk och avkastning kan inte garanteras. Placeringarna kan ge förlust, obe�
roende 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

AD_IMt_StrongBank_170x118 SvenskI världen_SWE.indd 1

09/02/2012 17:18

Att välja skola är att välja framtid!
Lundsbergs skola erbjuder en professionell och trygg
studiemiljö med syfte att vägleda varje elev mot individuellt anpassade och ambitiösa studiemål. Här
ges eleverna möjlighet att fokusera på skolarbetet och
samtidigt uppleva en meningsfull och utvecklande
fritid. Att få dela livet på Lundsberg med kamrater
från när och fjärran leder många gånger till att livslånga vänskapsband knyts.
Sommaren 2013 arrangerar vi som vanligt våra
mycket uppskattade sommaraktiviteter – ferieskola,
konfirmations- och sportläger.
För ytterligare information besök vår hemsida:
www.lundsbergsskola.se

grundad 1896
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Skattelag för
utlandsdanskar
upphävs

Vår ordförande Michael Treschow (th) och styrelseledamot Steve Trygg (mitten) vid
SACC-NY:s New York Green
Summit. Foto: Catharina
Åström

Hans Hassle, Plantagon CEO, mottog
Green Award-priset från HMK, Carl XVI
Gustaf, Steve Trygg och övriga juryn.

SVIV välrepresenterat vid
GREEN SUMMIT i New York
TEXT STEVE TRYGG

Vår vänorganisation SwedishAmerican Chamber of Commerce in New York (SACCNY) har hållit sitt femte årliga heldagssymposium, The
New York Green Summit, med
tema ”From Farm to Fork” och
fokus i år på frågeställningen
”How to Feed a City”.
Efter ett fullmatat (ursäkta
ordvitsen) dagsprogram med
närvaro av såväl Sveriges
kung och drottning som Prinsessan Madeleine avnjöt de
över 200 deltagarna en Royal Gala Dinner i Oriental ManWWW.SVIV.SE

darin Hotels bankettvåning.
Middagen var komponerad av
Marcus Jernmark, Executive
Chef på restaurant Aquavit i
New York, som just tilldelats en
stjärna i Guide Michelin.
Svenskar i Världens ordförande, Michael Treschow, var
konferensordförande och vår
vice ordförande, Steve Trygg,
även vice ordförande i SACCNY, ledde ett av dagens seminarier och var ordförande i
juryn som valt ut vinnaren av
årets New York Green Award.
Priset delades ut av kungen
vid galamiddagen.

I september passerade det
danska parlamentet en kontroversiell skattelag för källskatt och personlig skatt med
stora konsekvenser för många
utlandsdanskar - inklusive de
danska Worldwide medlemmarna. Efter massiva protester har nu den nya danska regeringen beslutat att upphäva
lagen. I grund och botten innebar den att dansk personal
som arbetar utomlands skulle
betala skatt efter danska skattesatser – oavsett var i världen inkomsten betalats ut.
Detta skulle inte bara drabbat
de danskar som bor och arbetar utomlands, men även fått
konsekvenser för de danska
företagen. De kan nu samtliga
andas ut då lagen har skrotats.

JULMARKNADER
– ett bra sätt att
profilera SVIV

Birgitta Carlsson-Occella drog
nytta av vårt ombudsutskick för
att erbjuda rabatterade medlemsavgifter och marknadsföra
SVIV på julmarknaden i Milano.
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HÖGTIDLIGT OCH VÄLREPRESENTERAT
PÅ FINLANDSSAMFUNDETS PARLAMENT
Vår finska systerorganisation Finlandssamfundet (Suomi-Seura)
har i höst hållit sitt sjunde Utlandsfinländarparlament. Finlands
president Sauli Niinistö höll inledningsanförandet inför de cirka
130 deltagarna som kommit till parlamentet från världens alla hörn. De representerade klubbar och föreningar som fördelats i sju distrikt över världen,
vardera företrädda av en vice ordförande. Föreningens ordförande, Ville Itälä, tidigare minister och talman i riksdagen, höll i ordförandeklubban under parlamentets två dagar.
TEXT: KARIN EHNBOM-PALMQUIST

Ledningen för Suomi-Seura hade sammankallat till ett högtidligt sjunde Utlandsfinländarparlament. Foto: K Ehnbom-Palmquist

E

fter plenarsessionen
vidtog utskottsarbete i
sju utskott, som behandlade 36 inkomna motioner. Det
utskott som lockade flest deltagare var medborgarskapsutskottet, där bland annat frågan
om brevröstning för utlandsfinländare behandlades. I Finland
är detta ännu ej möjligt och
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deltagande i de nationella valen är lågt i denna grupp.
Ansvarig person
Utskottet för politiska och officiella ärenden behandlade ett
förslag om att en statssekreterare i UD skulle ges i uppdrag
att speciellt ansvara för utlandsfinländarnas frågor (detta känns igen från debatten

inom Svenskar i Världen). Ett
annat område som behandlades var honorärkonsulernas
roll och uppgifter.
Även frågan om
en egen valkrets för att
aktivera utlandsfinländare i de nationella valen
diskuterades livligt. Liksom i Sverige
är man missnöjd med
att de finska passens giltighetstid endast är fem år
och att det är dyrt och besvärligt att ta sig till en ambassad
för att förnya sitt pass.
Grundpensionen skattefri
Seniorutskottet och socialutskottet tog upp pensionsfrågor och socialförsäkringsfrågor för utlandsboende finnar.
Den i Sverige så aktuella frågan om SINK-skatt har man i
Finland löst genom att grundpensionen i utlandet är skattefri. Över ett visst belopp tas en
progressiv skatt ut.
Ungdoms- och utbildningsutskottet behandlade ett antal
frågor om tryggande av finansieringen för Finlandsskolor
i utlandet och om utlandsfinländska ungdomars möjligheter att arbeta och studera i
Finland.
Flaggdag för utlandsfinnar
I kulturutskottet behandlades
en litet kuriös motion om införandet av en allmän flaggdag
WWW.SVIV.SE
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för Utlandsfinländarnas dag i
den finska kalendern. Kompromissförslaget blev att de som
ville hylla utlandsfinländarna
kunde göra detta genom att
flagga den 5 augusti, dagen
för det första Utlandsfinländarparlamentet 1995.
Svenskans ställning
Den andra dagen hölls en plenarsession under vilken motionerna diskuterades och klubbades. En livlig diskussion följde om svenskans ställning,
där finlandssvenskarna från
Sverige tog aktiv del. Enighet
rådde om att frågan om brevröstning för utlandsfinländare skulle bli en huvudfråga att
föra fram till finländska riksdagen i tid före nästa nationella

val – ett budskap som riksdagens talman Eero Heinäluoma, som avslutade de
två parlamentsdagarna, lovade att ta med sig tillbaka.
Liknande frågor
Det var intressant att notera hur lika frågeställningarna mellan finländare och
svenskar i utlandet är och Stort intresse for Utlandsfinnarnas Parlament.
Foto: K. Ehnbom-Palmquist
hur viktigt det är att de nationella organisationerna stänlandsfinländarnas parlament,
digt framhåller dessa i sina
som där är en känd och ankontakter med myndighetersedd institution.
na. I vissa fall har vi i Sverige
Deltagande i parlamentet
kommit längre i vårt lobbygav inspiration och goda idéer
arbete (t ex vad gäller brevatt ta upp och förvalta vid vårt
röstning), medan våra finska
eget fjärde Utlandssvenskarvänner varit mer framgångsnas Parlament, som äger rum i
rika i att få stöd och bidrag till
Stockholm i augusti 2013.
sina Finlandsskolor och till Ut-

Beställ ditt
eget ex av
årets tidskrift!
Utrikespolitiska institutets
forskningsmagasin har utsetts till
Årets Tidskrift med motiveringen:
” I det lilla formatet får vi del av hela vida
världen. Utmanar läsare men är ändå
lättillgänglig i sitt text- och formspråk.
Fyller ett tomrum i svensk fackpress.”

Just nu!
4 nummer
för 270 kr

Beställ här:
info@ui.se | 08-51176805
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SVENSK ARBETSMARKNAD

– Hur global är den?

Moderator Ewa Hedlund, Ingmarie Froman, Salvatore Grimaldi, Bo Dankis, Lars Holberg
och Staffan Paues debatterar om situationen för hemvändande svenskar.

TEXT OCH FOTO: LOUISE LING-VANNERUS

Den frågan ställde Hemvändargruppen till en
bred panel vid höstens seminarium som handlade om hur hemvändande svenskar tas emot
på den svenska arbetsmarknaden. Och kommentarerna varierade – från att det finns osynliga glasväggar till avsaknaden av vassa armbågar, men även att bättring är på väg.

– Har man vassa armbågar ute i världen måste man ta
med sig dem hem, sade Salvatore Grimaldi, koncernchef
Grimaldi Industrier.
12
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M

ed nästan 16 000 invandrare förra
året utgör de hemvändande svenskarna den största invandrargruppen i
vårt land. Ingen speciell registrering hos migrationsmyndigheten krävs (endast lokala skattemyndigheten och försäkringskassan), varför den
här gruppen mer eller mindre glider in obemärkt.
Och det är inte hollywoodfruar och brunbrända
pensionärer från Costa Brava - huvuddelen, 95
procent, är under 65 år. Men varför är då bemötandet i arbetslivet så styvmoderligt? Anses inte
utlandserfarenhet vara en merit?
Vet inte hur Sverige fungerar
– Det är nog de flesta människor överens om
i teorin, men när det väl kommer till kritan har
den här, vår största invandrargrupp, ofta svårt
att komma in på den svenska arbetsmarknaden,
konstaterade Gary Baker, executive director på
Ernst & Young.
– Mycket beror på okunskap och feghet, kommenterade en chefsrekryterare i publiken. Okunskap om vad den där utländska utbildningen eller det utländska företaget faktiskt innebär. Rekryteringsfirmor och HR-avdelningar behöver
bättre sätta sig in i utländska examina och behöWWW.SVIV.SE
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ver göra mer research om vad företaget på CV:n
faktiskt gör och är. Men visst är det enklare att
rekrytera om personen i fråga arbetat på Ericsson.
Ett annat problem är attityden där en vanlig
kommentar är att man inte längre vet hur Sverige fungerar.
– Och det är så motsägelsefullt, konstaterar
Staffan Paues fd affärsområdeschef för Sandvik,
för det är få människor som så väl har lärt sig att
vara kreativa, självständiga och snabbt anpassa
sig till nya miljöer, kulturer och människor som
de som flyttat utomlands.
– I den svenska kulturen finns så många glasväggar som inte svenskarna ser och de stoppar
människor som inte redan har nätverket och vet
spelets regler, berättar Ingmarie Froman, f d
Brysselkorrespondent på Sveriges Television.
Jag fick höra att jag inte längre hade förståelse
för hur Sverige fungerar och att mina kunskaper
inte var så dj-a exklusiva.
Individen måste själv ta ansvar
– Jag tror inte att allt ansvar kan läggas på organisationer och företag omkring oss, kontrar Salvatore Grimaldi, koncernchef Grimaldi Industrier.
Den enskilde individen måste själv ta ansvar och
jobba sig in. Har man haft vassa armbågar ute i
världen måste man ta med sig dem hem.
– Ett stort problem för hemvändarna är att de
saknar nätverk i Sverige. Men den personen har
ju andra nätverk någon annanstans som man
bör dra nytta av, fortsatte Salvatore Grimaldi.
Den bästa kandidaten är ju faktiskt en svensk
eftersom han har svenska grundvärderingar och
samtidigt förstår sig på kulturen och värderingarna i det andra landet.
– I den svenska kulturen finns så
många glasväggar, konstaterade
journalisten Ingmarie Froman

WWW.SVIV.SE

Unga driver utvecklingen
– I vår värld kan inga forskare göra karriär uppåt som inte har minst två års utlandserfarenhet,
berättar Lars Holberg, direktör, internationella
relationer vid Linköpings Universitet. Det är de
unga som driver den utvecklingen och vi väntar
oss att den globala rörligheten i världen kommer
att fördubblas på 15 år. Jag tror faktiskt att om
tio år är det här gårdagens diskussion.

Läs även debattartikeln i ämnet - klicka här!

Hemvändande-frågan
aktuell redan på 30-talet
– Vår organisation grundades 1938 – som Utlandssvenskarnas förening, berättade generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist på seminariet. Redan då var en huvuduppgift att ta hand om
hemvändande svenskar som flydde den oroliga
politiska situationen främst i Europa.
Det sades då i föreningens stadga att en uppgift för föreningen var ”att i samarbete med
svenska institutioner och organisationer i utlandet eller hemlandet vara hemvändande eller redan hemkomna svenskar behjälpliga att erhålla lämplig sysselsättning, så att deras, i utlandet
vunna erfarenheter, kan komma landet och dem
själva tillgodo”.
Det var inte lätt för hemvändande svenskar att
komma in på den svenska arbetsmarknaden under åren innan andra världskrigets utbrott – vilket
några rubriker från pressen under 1937 pekar på:
”Ett fel här hemma att vara utlandssvensk”, ”Arbetsmarknaden stängd - omöjligt att få anställning” eller ”Dyrbara utlandsår blir handikapp här
hemma!”.
Tillvaratagandet av hemvändande svenskars
rättigheter har fortsatt att vara en viktig punkt på
agendan för Svenskar i Världen. Inte förrän organisationen påtalade det faktum att de svenska
återvändarna är en så betydande grupp har myndigheterna börjat ägna den mer uppmärksamhet.
Tidigare har inga hemvändare noterats i någon officiell sammanställning varför de heller inte varit
synliga i officiell statistik över invandrare.
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Sofia & familjen återvände från

DUBAI

TEXT: LOUISE LING-VANNERUS

Välkomna hem till Sverige! Hur känns det att
vara tillbaka?
– Det känns jättehärligt, skönt och spännande
att vara hemma!, konstaterar Sofia Åkesson som
i somras lämnade Dubai för att flytta till Bromma. Det var vårt eget val att nu flytta hem efter
sex år utomlands.
Sofia Åkesson och hennes familj är ett typexempel på vad som kallas ”cirkulära migranter”. Familjen började med att flytta till Winchester i Storbritannien år 2006. Efter tre trevliga år
där, packades hemmet ihop och flyttlasset gick
vidare till Istanbul. Där stannade familjen en
mycket kort tid - endast ett år. Sedan gick flytten
till ännu varmare breddgrader och det nya hemlandet Dubai. Och efter två spännande år där be-

Sofia med två väninnor i
Burj Al Arab, Dubai.
14
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stämde sig alltså familjen för att nu var det dags
att återvända till Sverige.
– Det kändes rätt att fatta det beslutet, inte
minst för våra barns skull, berättar Sofia.
Var det svårt att söka bostad på distans?
– Faktiskt inte. Tack vare webbplatser som Hemnet och Boliga kunde vi ju sitta i Dubai och leta
hus. Sedan hade vi turen att mina föräldrar kunde springa på visningar och min man Staffan likaså, när han var i Sverige på tjänsteresa. Vi visste i vilket område vi ville söka, så det underlättade ju lite.
Hur tycker du att det har gått för barnen?
– Vi har tre barn – den äldsta, Ester, är 12 år
och hon har stormtrivts här från första stund.
Hon har börjat i 6:an och eftersom alla eleverna då är ”nya” i högstadiet, så fann hon kompisar redan första dagen. De var nyfikna på henne, men jag vet inte om det berodde på hennes bakgrund eller bara på hennes person. Här
i Bromma är det inte helt ovanligt att barn flyttar hit från andra länder. Mellanbarnet, Edvin,
är tio år och har börjat 4:an. Han har kommit in
i en klass som gått tillsammans sedan förskolan, så där har det varit lite trögare plus att han
är lite mer känslig för förändringar. Men han älskar fotboll och det spelar de flesta killarna i klassen, så det har varit en dörröppnare för honom.
Sedan har han tytt sig till en kille som bott i England och känner igen sig i honom. Lillkillen Valter
är fem år och var nog den som var mest skeptisk
till att lämna Dubai. Han hade ju gått i skolan,
men skulle nu gå på dagis. Det lät ju lite barnsWWW.SVIV.SE
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Familjen Åkesson på semester i Sverige.

ligt, tyckte han. Men nu har han kommit på att
det är väldigt kul att få leka så mycket, även om
de i förskolan är väldigt duktiga på att tillvarata
elevens färdigheter.
– Det är väldigt viktigt att man som förälder
säljer in sin flytt på ett positvt sätt och betonar
de fördelar som finns i den nya miljön, konstaterar Sofia. Det är också viktigt att man är lugn och
trygg och på så sätt visar för barnen att det inte
är något otrevligt som väntar.
– Sedan måste man ju vara lite äventyrligt
lagd. Staffan flyttade hem
”DET MESTA HAR GÅTT
LÄTTARE ÄN JAG TRODDE” ensam med barnen och
då hade vi inte fått våra
Sofia Åkesson
möbler. Men fördelen
med det var ju att barnen fick vara ute och leka
och på så sätt lärde de känna grannbarnen.
Du jobbade ju i Dubai – hur gick det att få jobb
i Sverige?
– Jag började söka jobb så snart vi hade fattat
beslutet om att flytta till Sverige. Men eftersom
de ville ha mig till en personlig intervju så fick
jag lägga ned det och vänta med sökandet tills
jag kom hem. Jag sökte mig då till en multinationell skola och fick jobb direkt. Jag tyckte det var
spännade att hålla kvar det internationella, men
det var uppenbarligen inte lika populärt här då
WWW.SVIV.SE

de verkligen sökte folk. Det är en liten skola med
mindre än 300 elever och jag trivs bra!
Hur var det för Staffan att återvända till Ericsson i Sverige?
– Jag tror att han trivs bra. Det är inte lika mycket resor, utan lite mer lagom. Men jag vet att han
alltid vill ha kvar den internationella kontakten!
Har Ericsson hjälpt er på något sätt när ni flyttade hem?
– Nej, när vi flyttade ut fick vi mycket hjälp, men i
Sverige får man klara sig själv.
Hur tycker du det har gått över lag?
– Det mesta har gått lättare än jag trodde och
folk på olika instanser har varit hjälpsamma. På
Skatteverket var det lite struligt när jag skulle
skriva in barnen för det krävs att båda föräldrarna givit sitt godkännande. Men det fixade vi med
ett e-mail från Staffan. Från Försäkringskassan
fick vi till och med barnbidraget retroaktivt från
det att barnen skrivits in i landet.
– Det som har varit lite struligt är att de inte
ville ge oss ett lån på vår bank SEB för att vi inte
hade någon registrerad inkomst i Sverige. Däremot ordnade det sig direkt med Swedbank där vi
haft lån tidigare. Jag fick heller inte teckna något
abonnemang med Telenor utan har hittills fått
Forts.
nöja mig med kontantkort för mobilen.
SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER 04/ 2012
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Utlandsstudier - spännande och
nyttig lärdom för arbetslivet
TEXT: UNGDOMSOMBUDET VIRGINIA PALM

S

edan juni 2012 är jag
bosatt i Berlin för att studera ett masterprogram
i internationella relationer och
kulturdiplomatik. Beslutet att
flytta till Berlin var enkelt, inte
bara är staden utmärkande
historisk för Europa, där stora delar av historien finns kvar
att beskåda, påminna och lära
utav, likaså är det en vibrerande stad kulturellt sett. Här
finns musik, litteratur, konst
och design från hela världen
att avnjuta, evenemang i oändlighet och en variation av genrer som många inte ens känner till existerar.
Kulturell scen
För min egen del var det ett
enkelt val att flytta till Tyskland. Förvisso, inte alldeles
för långt ifrån Sverige, vare sig

16

SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER 04 / 2012

geografiskt eller kulturellt
– men samtidigt tillräckligt annorlunda för att lyckas charma
mig och få mig att vilja stanna
lite längre, efter att ha studerat tyska i Berlin sommaren
2006. Studentlivet är spännande – här samlas studenter från hela världen och det
är enkelt att lära känna nya
människor. Berlin erbjuder en
helt annan scen av kulturella
evenemang än den jag mötte
i Stockholm. Här är det oftare
intressen som styr vart man
beger sig och vem man möter. Att det skulle finnas något ”trendigare” område i Berlin tycker jag inte stämmer
överens med verkligheten, då
samtliga stadsdelar är pulserande och charmar på sitt eget
lokala vis.
Forts på nästa sida.
WWW.SVIV.SE
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Forts.

Som student kan man också glädjas åt att Berlin är förhållandevis billigare än många andra
huvudstäder i Europa och det är enkelt att ta sig
runt med lokaltrafiken, som enligt tysk standard
håller sig till tidtabellen.
Nödvändigt för global arbetsmarknad
Anledningen till varför jag valt att studera utomlands är, bortsett från att vidga mina vyer och utforska nya platser, att det idag är en nödvändighet för att kunna konkurrera på den globala arbetsmarknaden. Där måste vi klara av att samarbeta med arbetskollegor och klienter från hela
världen, med annan kulturell bakgrund, språk
och mentalitet. Likaså påstår jag att det är en
lärorik erfarenhet, som tyder på att man redan
som ung klarar av att vistas en längre tid utanför

sin trygghetszon, hemma i Sverige. Att studera i
utlandet på främmande språk är ett utmärkt tillfälle för att utvecklas som individ och de livssituationer man utsätts för är sådana som akademiska studier inte undervisar i. De erfarenheter
vi skaffar oss genom att klara av vardagen i ett
annat land är ovärderliga i såväl privatlivet som i
yrkeslivet idag.

Hur bedöms utländsk
utbildning i Sverige?
Högskoleverket erkänner utländska akademiska utbildningar som avslutats med examen
utfärdad av erkända lärosäten. Bedömningen leder till ett utlåtande där det anges vilken
svensk examen den utländska utbildningen
motsvarar.
Rapporten ”Bedömning av utländsk utbildning gör den nytta?” visar bland annat följande:
Under 2011 ansökte över 5 000 personer om
att få sin utländska utbildning bedömd. Av
dessa fick drygt 4 150 personer ett erkännande. Ansökningarna omfattar utbildningar från
137 länder — det land med enskilt flest ansökningar är Irak. Två tredjedelar av de sökande
är kvinnor. Majoriteten av de som fått ett utlåtande har fått sin utbildning jämförd med en
svensk kandidatexamen.
De sökande är unga och har många yrkesverksamma år framför sig. Nästan 80 procent
av de sökande har bott i Sverige i högst fem år
vid tiden för ansökan. Det vanligaste är att utlåtandet används för att planera den fortsatta
karriären.
För en sammanfattning av rapporten klicka
här!
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DITT ANDRA HEM

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!
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50 YEARS OF EXCELLENCE IN
TEACHING SWEDISH 1963 - 2013
Uppsala International Summer Session arrangerar
varje år intensiva sommarkurser i det svenska
språket samt kurser i svensk historia, samhällskunskap och kultur.
Varje år deltar cirka 240 personer från 40 olika länder i ålder från 18 till
65 år. Vi erbjuder även specialkurser för utlandssvenska ungdomar!
DATUM 2013: 17 juni – 5 juli, 7 juli – 26 juli, 28 juli – 16 augusti. 3, 6 eller 9 veckor !
NIVÅER I SVENSKA: Alla – från nybörjare till mycket avancerade.
UNDERVISNINGSSPRÅK: Svenska. Engelska används sällan och endast på nybörjarnivå.
LÄRARE: Mestadels universitetslektorer. Alla lärare har specialutbildning i att undervisa
svenska som främmande språk och har erfarenhet i att undervisa i ämnet på akademisk nivå.
KLASSER: Undervisning äger rum måndag– torsdag. Fredagar används till utflykter till
historiska och kulturella platser och sevärdheter.
ÖVRIGA KURSER: Förutom kurser i det svenska språket erbjuder vi kurser med anknytning
till svensk historia, kultur och samhälle – på svenska eller engelska. Följande kurser
erbjuds: Sweden, from the Cradle to the Grave, Arts in Sweden, Swedish Film, Den svenska
välfärdsstaten, History of Sweden, Cornelis Vreeswijk, ett liv i sånger och texter, Modern svensk
litteratur.
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Viktigt att tänka
på vid hemflytt

TELFONI, TV OCH BREDBAND
Telefon- och kabeltv-bolagen har olika krav för
tecknandet av abonnemang. Följande krav gäller
för svenska medborgare med personnummer:
Viasat: Minst 1 000 kr ska kunna påvisas som
årsinkomst. Annars krävs anhörig-garant innan
man själv kan ta över abonnemanget. Detta sker
först efter 12 månader (ett abonnemang är 24
månader).

SKATTEVERKET/FOLKBOKFÖRINGEN
Registrera dig/din familj. Tänk på att båda
föräldrarna och barnen ska vara närvarande när man folkbokför barnen i Sverige.
Medtag pass! När du skrivit in dig gäller s k ”obegränsad skattskyldighet” dvs att all inkomst beskattas
i Sverige – även om den intjänas
utomlands. Dock finns här ingen
fastighetsskatt, arvskatt eller förmögenhetsskatt!

Comhem: En deklarerad inkomst under det senaste året (ingen specificerad) – alternativt kan
man förskottsbetala priset av abonnemanget för
12 månaders tid.

FÖRSÄKRINGSKASSAN
Du ska anmäla utlandsvistelsen till Försäkringskassan innan du åker. Huvudregeln är
att du är försäkrad i det land där du jobbar
och på de villkor som gäller där. Är du utsänd
av svensk arbetsgivare eller jobbar i flera länder gäller särskilda regler.

Telia/mobilt bredband: Man har rätt
till mobilt abonnemang/bredband
oavsett inkomst efter 8 månader i
Sverige. Vill man inte vänta så länge
kan man istället använda sin bostad/
sina tillgångar i Sverige som garanti.

PENSION
Jobbar du i ett annat EU-land, Norge eller Island så kan du tillgodoräkna dig pensionsrätter därifrån. Detsamma gäller vissa andra
länder utanför EU som Sverige har avtal med.
Finns inget avtal får du själv ansöka om
pension, men det kan krävas en lång tids arbete för att bli berättigad några pensionspengar. Tjänstepension måste avtalas med
arbetsgivaren i landet där du jobbar.
A-KASSA
Oftast ska du vara försäkrad i det land du
arbetar i. I de flesta fall ska du gå ur a-kassan om du börjar jobba inom EU/EES eller
Schweiz. Jobbar du utanför området kan du
inte tillgodoräkna dig arbetstiden om du senare skulle behöva a-kassa. Däremot om du
arbetar för en svensk arbetsgivare med huvudort i Sverige och får lön härifrån, så räknas arbetet som om det vore utfört i Sverige.
Då ska du vara kvar i a-kassan.
Information från JUSEK och Ernst & Young.
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Telenor/bredband: Om man ännu inte börjat
sin anställning kan man visa upp ett arbetsintyg
från arbetsgivaren innehållande en uppskattad
inkomst som sedan fungerar som en garanti.

Telia/bredband: Om man bosätter
sig utomlands i mer än 8 månader
och sedan väljer att flytta hem igen måste man
betala ett begränsat pristillägg. Detta är en engångskostnad och omfattar en mindre summa
som ej specificerades av Telia. För övrigt kan
man använda bostad/sina tillgångar i Sverige
som garanti.
Telia/fast telefoni och bredbandstelefoni: Om
man bor utomlands i mer än 2 år måste man
därefter varit bosatt i Sverige i minst 8 månader
innan man har rätt att teckna abonnemang.
Bredbandsbolaget /exkl mobila bredband och
produkter som datorer/surfplattor: Be en bekant
eller anhörig stå som ansvarig för abonnemanget samtidigt som du låter fakturorna skickas till
dig som vill bli kund. Efter en godkänd kreditupplysning kan du själv sedan överta abonnemanget. Det andra alternativet är att man betalar 4
000 kr i förskott som sedan regleras per automatik mot kommande fakturor.
Telefonundersökning av Svenskar i Världen
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Välkommen till
en av världens
starkaste banker*
Vi erbjuder ett brett utbud av Private Bankingtjänster, 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 2012. Rankingen baseras på faktorer såsom finansiell
styrka, förmågan att hantera risker och kostnadseffektivitet.

handelsbanken.lu
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P

resenting Sweden är en samlingsplats för presentationsmaterial om
Sverige. Sidan drivs av Svenska institutet och riktar sig främst till företag,
myndigheter och andra organisationer
som i sin verksamhet på något sätt behöver berätta om Sverige – för till exempel
besökare, utländska kollegor eller i samband med resor. Sidan kan dock även
vara användbar för privatpersoner som
reser utomlands och i något sammanhang behöver berätta om Sverige.

Svenska institutet, SI, är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens
intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och
näringsliv främjar SI samarbete och långsiktiga relationer med andra länder.
På webb-platsen Presenting Sweden
kan du ladda ned färdiga Sverigepresentationer med utförliga talaranteckningar,
beställa trycksaker och faktablad eller
hämta fantastiska bilder från Sverige.
För att hitta ”Presenting Sweden” kan
du gå in på www.sviv.se under fliken Medlemsförmåner och scrolla ned till rubriken
Informationsunderlag om Sverige eller
klicka här!
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Foto: Ola Ericson/ imagebank.sweden.se

PRESENTERA SVERIGE!

SVERIGEBILDEN

JULTIPS

JULKLAPPSTIPS!
SVENSKA FILMER
Med ScandiTV kan du som bor
i Nordamerika se skandinaviska filmer i HD. För 9.99 dollar
per månad kan du tanka dem
direkt till din PC, ipad/surfplatta, smart telefon mm – allt
som har en Internetuppkoppling. Gå in på www.scanditv.
com för att veta mer!
SVERIGES RESA
Den tankeväckande boken
”Från sagoland till framtidsland, om svensk identitet, utveckling och emigration” av
författaren och styrelseledamoten Tove Lifvendahl.
Den svenska nationalberättelsen handlar om sagolandet
som höjde sig ur fattigdom för
att industrialiseras, moderniseras och skapa
en samhällsmodell som väckte
beundran i resten av världen.
Självbilden har lagt
grunden
till ett gott
självförtroende men
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dålig självkänsla. Det manifesteras dels i en stolthet över
vad vi åstadkommit, dels ett
påtagligt ointresse för omvärlden och för andras kunskaper.
För Sveriges del är utvandringen något som anses tillhöra
historien och utvandrare har
inte längre någon plats i berättelsen om Sverige, med få undantag. De är i princip osynliga i
det svenska samhällssamtalet.
Specialpris för medlemmar:
120 kronor. För mer information – klicka här!
GODBITAR I PROVENCE
Boken, som är en inspirationskälla till att besöka Frankrike

och Provence, speglar regionen ur olika vinklar. Här finner
du reportage och vackra bilder
från spännande platser, goda
recept och möten med intressanta människor - bl a i ett
reportage om Anna Belfrage
(styrelseledamot i Svenskar i
Världen) och hennes man och
deras husprojekt i vackra Bonnieux. Godbitar i Provence, är
bl a skriven av Johan Tell och
illustrerad av fotograf Camille
Moirenc.
Boken finns att köpa på Fotografiska museet i Stockholm,
men säljs till SVIV-medlemmar
för specialpriset 185 kronor. För
mer information – klicka här!

WWW.SVIV.SE

BO OCH STUDERA I BÅSTAD

I Båstad kombineras det typiskt svenska med det internationella, den lilla natursköna
sommarstaden med närheten till kontinenten. Den internationella flygplatsen Kastrup är
endast 90 minuter bort. Detta gör Båstad till en bra studieort för utlandssvenska elever
och föräldrar. Båstad är dessutom rankad som en av Sveriges bästa skolkommuner.
Våra två gymnasieskolor är små med stor närhet mellan människor. Här blir man sedd.
och får vänner för livet.

WWW.SVIV.SE

APELRYDSSKOLAN

AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM

Apelrydsskolan drivs som en icke-vinstdrivande stiftelse
och är en modern 100-årig internatskola med elever
från hela Sverige. Vi har lång erfarenhet av internat
och vi erbjuder en god miljö för de utlandssvenska
elever som väljer att studera här. Hos oss kan du
välja de högskoleförberedande utbildningarna Global
Management, Musikal, Hälso- & träningscoach,
Mat & dryck, Mode & design. Tillsammans med
Textilhögskolan i Borås erbjuder vi även spetsutbildningen Etisk modedesign. För mer information besök

Akademi Båstad Gymnasium är en skola i en läcker
modern byggnad mitt i Båstad. På entréplan finns
bibliotek, café och galleri. Vi erbjuder dig en inspirerande studiemiljö präglad av gemenskap, närhet och
engagerade lärare. Här möter du entreprenörskap
och UF (Ung företagsamhet) i det entreprenöriella
lärandet.Tillsammans med Svenska Tennisförbundet
driver vi ett riksidrottsgymnasium med inriktning mot
elittennis. Vi samarbetar med Båstad Campus där du
kan välja att hyra egen studentlägenhet. Läs mer på

www.apelryd.se

www.akademibastad.se
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FRÅGOR & SVAR

FÖRE & EFTER FLYTTEN
Hur gör man med pensioner, skatter och anställning inför och
efter en utlandsflytt. Kerstin ger råd.
TEXT KERSTIN GUSTAFSSON

ÅTERFLYTT FRÅN USA

Jag är bosatt i USA sedan
20 år och har för avsikt att
återflytta till Sverige.
Jag har några frågor:
Var anmäler jag återflyttning?
Anmälan om flyttning till Sverige görs hos Skatteverket/
folkbokföringsenheten på
orten du ska bosätta dig på.
Personlig inställelse gäller och
en särskild blankett ”Anmälan
om flyttning till Sverige” ska
lämnas in i samband med besöket och överlämnas till den
handläggare du blir hänvisad
till. Ta med pass.
När blir jag skattepliktig i Sverige?
Från det datum du anmäler
inflyttning till Sverige, blir du
också skattemässigt bosatt
i Sverige. Det innebär att du
från det datumet också ska
deklarera i Sverige.
När din registrering om inflyttning skett, vidarebefordras
detta till andra myndigheter,
till exempel Försäkringskassan
och omfattas därmed också av
svensk socialförsäkring.
Har jag rätt till sjukvård i Sverige direkt när jag flyttar hem?
Försäkringskassan skickar en
blankett med bland annat frågor om hur länge du har för avADRESS TILL FRÅGOR & SVAR
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sikt att bo i Sverige. Den som
har för avsikt att bo mer än ett
år i Sverige har rätt att tillhöra socialförsäkringen och därmed Försäkringskassan.
Kan jag behålla tillgångar i
USA?
Du kan behålla tillgångar i USA,
men som bosatt i Sverige är
du skattepliktig här för hela
din ”världsinkomst”. USA har
också beskattningsrätt, varför dubbelbeskattningsavtalet
mellan länderna måste beaktas. Där framgår hur länderna
fördelar beskattningsrätten
mellan varandra. Uppstår en
dubbelbeskattning sker genom
ett kreditförfarande i avtalet
en avräkning mellan länderna.
Vad händer skattemässigt
om jag införskaffar bostad i
Sverige redan nu?
Eftersom du varit bosatt utomlands så länge, kan du innan
återflyttning, skaffa en bostad
utan att det i sig innebär att
du blir återflyttad i förväg och
skattepliktig i Sverige.

INTE UTSKRIVEN?

Jag har arbetat utomlands
sedan 1996. På grund av
försummelse har jag inte
skrivit ut mig från Sverige.
Jag tänker nu flytta tillbaka

med min hustru (medborgare
i ett land inom EU-området)
och våra barn till Sverige. Vi
ska köpa hus i Stockholm
och tänkte föra över våra
utländska tillgångar (cirka
3-4 milj SEK). Vad händer nu?
Blir jag beskattad i Sverige
också?
Den som ska vara utomlands
mer än ett år, skall begära
utflyttning från Sverige
(undantag statligt anställda).
Det underlättar icke minst
vid återflyttning. Särskilt som
i ditt fall när du skall införa
kapital från utlandet. Enligt
reglerna kan man föra in max
150 000 kronor utan att detta
registreras hos Skatteverket.
Allt därutöver registreras
och kodas beroende på
vad det är för pengar. Du
måste själv kunna uppge var
pengarna kommer ifrån, till
exempel arbetsinkomst, arv,
förmögenhet med mera. Om
du intjänat pengarna genom
arbete är det viktigt att du kan
uppvisa att du betalat skatt i
det andra landet.

t

Svenskar i Världen I Frågor & Svar, Box 5501, 114 85 Stockholm eller Kerstin Gustafsson, Utlandsbosättning AB
Tfn +46 (0) 8 665 49 00, E-post kerstin@utlbos.se
WWW.SVIV.SE

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.
Varsamma Bohagstransporter www.stadsbudskontoret.eu
• 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.

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

Örnsköldsvik - Stockholm - Cannes - Paris
• Lyftkransvägen 16, 142 50 Skogås
• Telefon +46 (0)8 645 04 40
• Telefax +46 (0)8 64574 40

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

27178 Annons Vi tänker världen 83x118.indd 1

WWW.SVIV.SE
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SKATTER

TILLGÅNGAR I UTLANDET
Samarbetet mellan skattemyndigheter i olika länder blir allt mer omfattande. Många svenskar som bor i Sverige eller utomlands, funderar
på hur de ska kunna rätta den eventuella skatt som skulle ha betalats
för medel på utländska konton och depåer.
TEXT CECILIA GUNNE

S

verige är numera ett skatteparadis för allt
utom skatten på arbetsinkomster. Många
svenskar bestämmer sig därför för att rätta sina taxeringar för de senaste sex åren. Om
man rättar under 2012 behöver man ta upp inkomster från och med den 1 januari 2006 till
och med 2011. I så fall ska även förmögenhetsskatt betalas för tillgångar som ägdes vid utgången av 2006. Det var sista året som Sverige
tog ut förmögenhetsskatt.
Den som rättar först 2013 behöver bara rätta
inkomstskatter. Från och med inkomståret 2007
fanns det alltså inte någon förmögenhetsskatt.1

Rimlig skattenivå
Jag har hjälpt till med många rättelser. Skatten
som ska betalas in för de gångna fem-sex åren
brukar sammanlagt bli mellan 5 och 10 procent av det nu återstående kapitalet. Det tycker
många är ett rimligt pris att betala för att få ett
gott samvete, slippa riskera skattetillägg och annan bestraffning och inte minst att fritt kunna
förfoga över de tillgångar som finns i utlandet.
De svenska självrättelsereglerna är ovanligt
humana. I flera andra länder påförs viss straffavgift även om man rättar frivilligt. Sverige är så
angeläget om att medborgarna ska rätta sina utlandstillgodohavanden att man till och med har
lättat på kraven. Man slipper numera skattetillägg och eventuellt åtal om rättelsen har gjorts
på ”eget initiativ”. Tidigare krävdes det att rättelsen hade gjorts ”frivilligt”.
Om skatteverket börjat ställa frågor
Fortfarande är det dock så att om Skatteverket har börjat ställa frågor så är det för sent att
självrätta.

Informationsutbyte
Det förekommer olika uppfattningar om när de
utländska bankerna ska lämna ut uppgifter till
det svenska Skatteverket. Enligt det nya skatteavtalet med Schweiz kan svenska Skatteverket
begära information från Schweiz om möjligheterna att få ut uppgifterna i Sverige har uttömts.
Skatteverket måste då nämna vilken person de
vill ha uppgifter om och vem, det vill säga vilken
bank, som ska lämna ut uppgifterna och ange
vad de ska använda uppgifterna till. Det har bedömts att det är relativt lätt för Skatteverket att
uppfylla dessa krav.
Det är därför tillrådligt att se till göra en rättelse innan man får en fråga.
Tillgångar i trust eller stiftelse
Särskilt bråttom att vidta åtgärder med det utländska kontot är det om tillgångarna förvaras i
en trust eller stiftelse. Det går oftast att göra en
rättelse där man bortser från trusten/stiftelsen,
men det kräver att det är bildaren som själv gör
rättelsen. När bildaren av trusten/stiftelsen har
avlidit ska utbetalningar till förmånstagare som
är bosatta i Sverige ofta beskattas som inkomst
av tjänst. Det minsta bildaren bör göra före sin
bortgång är därför att upplösa trusten/stiftelsen.
Det är ju också en välgärning i förhållande till arvingarna om den tidigare generationen gör självrättelsen och inte lämnar den till barn och barnbarn.
t

I fall där skatt över ca 400 000 kr per år har undanhållits
kan Skatteverket ha rätt att gå tillbaka ända till 2002.
1

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

26

SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER 04 / 2012

WWW.SVIV.SE

UNGDOMSOMBUDET
HAR
ORDET

Johannes Danielsson funderar över
om och hur vårt svenska klimat formar vår svenska karaktär?

TEXT JOHANNES DANIELSSON

Några tankar om mörker och kyla

F

ör ett år sedan skrev jag på den här sidan
om strategier för att få den svenska hösten att gå och gav förslag på aktiviteter
som gör mörkret ljusare och kylan varmare. Exempel som då nämndes var att hitta en partner,
bilda familj, förlägga en nystart och jobba mer.
Jag skulle nu vilja återvända till den svenska
hösten, men vill denna gång inspirera till eftertanke kring två av de särdrag som gör den till
vad den är – kylan och mörkret - och hur det
kan ha påverkat svenskarna. Finns det en gemensam svensk identitet som bottnar i vårt klimat? Som vanligt leder den typen av funderingar till fler frågor, snarare än svar, men jag tänker mig att till exempel de utlandssvenskar som
vuxit upp i Sverige kan ta med sig dessa tankar
till vardagen för att ta reda på om det har någon
relevans. Utrymmet på den här sidan är naturligtvis för litet för någon djupgående analys men
kanske kan tankarna stimulera till diskussion
bland våra medlemmar.
Frågan om i vilken grad vi människor formas
av det klimat vi lever i är intressant därför att
den antyder att de som vuxit upp med det nordliga mörkret och kylan på vissa sätt skulle skilja
sig från människor i andra länder. Men den kan
WWW.SVIV.SE

också vara kontroversiell eftersom resonemang
om klimat och strävsamhet tidigare har anförts i
försök att förklara ekonomiska skillnader på jorden.
Selma Lagerlöf undrade om ”du som fostrats
i ett land där vintern är sträng och sommaren
torftig, har du glömt konsten att härda ut?” Visst
känns det ibland som om uppväxten i Sverige
präglades av en evig kamp mot kylan som inte
kunde vinnas. Och visst var i så fall anpassning
den enda hållbara strategin, för den som inte
kunde flytta. Men lärde vi oss någonsin konsten
att härda ut? Är vi svenskar något mer väderbitna än de vi umgås med i Sydeuropa, Asien och
Latinamerika? Fnyser vi mer åt deras ”vintrar”,
och omvänt, omfamnar vi deras värme på ett annat sätt?
En vanlig bild av oss svenskar är att vi är lite
mer tystlåtna än man är i många andra länder
och ett skäl som ibland anförs är just vinterhalvårets mörker. Är det så att den som vänder sig
mindre utåt, vänder sig mer inåt? Och innebär i
så fall inåtvändheten, umgänget med sig själv,
att vi har fått bättre förutsättningar till självrannsakan och eftertanke? Går de som flyttat från
mörkret miste om detta?
Forts på nästa sida.
SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER 04/ 2012
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Kanske är sådana här resonemang grundlösa. Vi människor är väl ändå så olika att anpassningen till höstens kyla och mörker sker på så
olika sätt, och får så olika effekter på våra personligheter, att det är lönlöst att tala om ett gemensamt svenskt särdrag? En sak hävdar jag
dock på lite starkare grunder; de flesta som vuxit
upp med de svenska årstiderna skiljer sig från
dem som vant sig vid söderns härliga klimat genom njutningen som är förknippad med årstidernas skiften. Insikten om värmen och ljusets
förgänglighet och att man ”inte saknar kon förrän båset är tomt” gör att många av oss nordbor
värdesätter våren och sommaren mer än de flesta andra. Men sitter det kvar efter 10-20-30 år
som utlandssvensk?
Hur många utlandssvenskar återvänder till
Sverige om hösten? Min känsla är att de är färre
än sommaråtervändarna. Det har väl sina naturliga skäl – arbetstider och ledigheter, men kanske är det lite synd? För om det är just denna
årstid som givit oss våra särdrag, går vi inte miste om något genom att fly från den?
t

Vi på kansliet vill önska er

En God Jul och ett Gott Nytt År!
Kjell, Ulrika, Karin, praktikant Caroline och Louise

För mer information om julens öppettider se

www.sviv.se
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Vi är SVIV:s nya OMBUD
Camilla Ojansivu Underhill

Anneli Henriksson

Christer Rönnegard

Är ursprungligen från Borås.
Sedan 2001 arbetar jag som
affärsjurist i Asien. Huvudsakligen har jag bott i Kina och
främst i Peking men jag har
också jobbat i Ho Chi Minh City
i Vietnam under ett år.
Jag är gift med en Nya Zeeländare som har varit i Kina ännu
längre än jag. Vi har tre barn
som alla är blonda och talar
perfekt mandarinkinesiska plus
svenska och engelska! Eftersom jag är konståkare i grund
och botten och har uppträtt
med Holiday on Ice tränar jag
ett antal barn - både från Sverige och från andra länder - ett
par timmar i veckan i en av ishallarna här i Peking.

Är född och uppvuxen i Stockholm.
I mitten av 80-talet flyttade jag till
Buenos Aires i Argentina och idag
bor jag utanför staden i ett område som heter Pilar.
I mitt yrkesliv arbetar jag med trädgårdsdesign, men är även aktiv
rådsmedlem i Svenska kyrkan, där
jag sedan många år håller i organisationen kring den årliga julbasaren mm.
Jag är gift med Clas Henriksson,
egen företagare och ordförande
i Svenska Föreningen. Vi har en
vuxen son som heter Erik.
Efter många år i Argentina har vi
samlat på oss en hel del kontakter, kunskap och erfarenhet om
landet, dess kultur och egenheter
som jag gärna delar med mig av.

Kommer från Offerdal i Jämtland. Offerdal lämnade jag dock
ganska tidigt och sedan har det
blivit 35 år av utlandsboende i
bland annat Venezuela och Panama där jag arbetat för bland
andra AGA, SKF och som handelssekreterare på Handelskontoret i Caracas. Tjänsten som
bolagschef inom Tetra Pak tog
mig och min familj vidare till
Singapore och Cypern.
Nu är jag dock bosatt på Mallorca och delar min tid mellan denna vackra ö och Sveriges vackra
västkust! Jag har två barn som
också satsat mycket på ett internationellt liv även i vuxen ålder.

Vad innebär Svenskar i Världen för dig och vad tror du att du kan göra som ombud?
Svenskar i Världen är för mig
att hålla ihop som globala
svenskar. Det är också att känna sig accepterad fast man
är en svensk som har bott så
länge utomlands att man inte
är del av den svenska vardagen. Som ombud vill jag gärna hjälpa till med frågor från
svenskar vad gäller Kina och
särskilt Peking. Kanske också
se om det finns ett intresse för
någon typ av samarbete med
t ex Svenska Handelskammaren i Peking och Shanghai.

WWW.SVIV.SE

För mig känns det viktigt att vi,
med en organisation som SVIV,
håller ihop och hjälper varandra i
den mån vi kan. Genom att ha ett
så utbrett nätverk kan vi, var och
en, vara till stor hjälp för varandra, såväl som för andra svenskar
som ger sig ut i världen.

t

Jag kände egentligen inte till
SVIV förrän jag insåg att det var
den organisation som tidigare
hette ”Utlandsvenskarnas förening” och som vi varit medlemmar
i en gång i tiden. Efter att ha deltagit i seminariet om Hemvändare så har jag nu insett vilken
betydelse organsationens arbete har för oss utlandssvenskar
och vilka viktiga frågor som
drivs. Det känns därför både roligt och viktigt att försöka bidra
till det arbetet på bästa sätt.
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OMBUD

TUSEN
TACK!
Till våra duktiga ombud i världen!
ARGENTINA
BUENOS AIRES
Anneli Henriksson

AUSTRALIEN
BRISBANE, QUEENSLAND
Kajsa Rylander-Bellet
CANBERRA
Katarina Prime-Linmarker
NEWCASTLE, NEW SOUTH
WALES,
Annette Minards
MELBOURNE, VICTORIA
Lars Sandvik
Sten Roger Kalla

BAHRAIN
MANAMA
Agneta Svanholm

LIMASOL
Hans Nauchman
Per Nehler
NORRA CYPERN
Göran Jarnving

ESTLAND
REVAL/TALLINN
Anders Hedman

FRANKRIKE
ANTIBES
Pia Ribbhammar
Yasmine Åkermark
Nettelbladt, Ungdom
ARLES SUR TECH
Teresa Wennberg

KANADA

NEDERLÄNDERNA

VANCOUVER, BC
Anders Neumueller

AMSTERDAM
Alice Johansson

MONTREAL, QUEBEC
Jeanette Wetterling

HAARLEM
Daniel Vilén, Ungdom

TORONTO, ONTARIO
Lars Henriksson
Arvid Ågren,Ungdom

NORGE

KINA

NYA ZEELAND

OSLO
Per Vatn

CHONGQING
Bert Felt

AUCKLAND
Catharina Andersson

HONGKONG
Lisbeth Claesson
Per Ågren

PORTUGAL

PEKING
Camilla Ojansivu Underhill

RYSSLAND

ESTORIL
Måns Höglund

VILNIUS
Jan Hansson

MOSKVA
Fredrick Runsten Lindblad, Ungdom
Katarina Lundberg,
Ungdom
Per Lundberg

NICE/MONACO
Carina B. Thomsen

LUXEMBURG

MAUN
Boel Stridbeck

PARIS
Anders Fogelström

LUXENBURG
Michael och Inger
Mietzner

SANKT PETERSBURG
Rikard Högberg

BRASILIEN

THOUARS (LOIREDALEN)
Torbjörn Ihre

BELGIEN
BRYSSEL
Elisabet Staël von Holstein
Karine Henrotte

BOTSWANA

RIO DE JANEIRO
Lars Magnusson
SAU PAULO
Jonas Lindström

CHILE
PROVIDENCIA, SANTIAGO
Cecilia Sjöberg, Ungdom

COLOMBIA
BOGOTA
Saga Forsmark, Ungdom

COSTA RICA
SANTA TERESA
Anna Wachtmeister
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BORDEAUX
Daniella Bumb
NICE
Åke Almroth

FÖRENADE
ARABEMIRATEN
DUBAI
Kerstin Lidén

GREKLAND
RHODOS
Elisabet Katsimbri-Helin

ITALIEN
BOLOGNA
Åsa Hagberg
MILANO
Birgitta Carlsson-Occella

LITAUEN

MALAYSIA
AMPANG
Bo Jeansson
SUBANG JAYA
Jan Orrnert

MALTA
ST JULIAN
Ewa Helzen

MAURITIUS
BLACK RIVER
Tommy Erixon

MYANMAR (BURMA)
YANGON
Erik Frisk

SAUDIARABIEN
RIYADH
Codine Assaad

SCHWEIZ
BERN
Elisabet Zeller
Karin Jordi, Ungdom
GENÈVE
Anna Carlsson Ring
Rönne-skog
Erika Lundström, Ungdom
Michael Berner-Eyde,
Ungdom
ZÜRICH
Birgitta Arve

SINGAPORE
SINGAPORE

WWW.SVIV.SE

OMBUD
Anna Carendi
Agneta Ekstrand
Johan Segergren, Ungdom

SLOVENIEN
IZOLA
Katarina Senicar

SPANIEN
ALICANTE
Gunnar Mellquist
BARCELONA
Dea Marie Mansten
MADRID – Vi söker ombud!
MALLORCA
Christer Rönnegard
MARBELLA
Claes E Jacobsson

STORBRITANNIEN
DOUGLAS/ILSE OF MAN
Eva Wisemark
LONDON
Anneli Pinchard
Erik P O Berggren, Ungdom
MANCHESTER
Caroline Karlsson

SVERIGE
GÖTEBORG
Gunilla Ramell

SYDAFRIKA
JOHANNESBURG
Jenny Faber

TUNIS
Karim Ayadi

RANCHO PALOS VERDES
Kerstin Alm

NORTH CAROLINA
Ylva Westin

TURKIET

SAN FRANCISCO, KALIFORNIEN
Lisa Wiborg

OREGON
Pia Wennerth

SAN JOSE, KALIFORNIEN
Christian Olsson

PHILADELPHIA
Jonas Vesterberg

TYSKLAND

MISSISSIPPI, LOUISIANA
Cecilia Kjellgren

BERLIN
Elisabet Hellstedt
Virginia Palm, Ungdom

WASHINGTON
Carl Lööf, Ungdom
Thomas Unander-Scharin

NEW ORLEANS, LOUISIANA
Eva Lamothe Trivigno

BONN
Ingrid von Scheele

MINNESOTA
Ewa Rydåker

DÜSSELDORF
Milton Dannberg

NEW HAVEN
Jacob Lundqvist, Ungdom

HAMBURG
Kristina Ekelund

NEW JERSEY
Gunhild Ljung

LÜBECK
Berith Jangesand

NEW YORK
Karin och Steve Trygg

ALANYA
Anita Harris
ISTANBUL
Pia Anundsdotter

UKRAINA
KIEV
Anders Östlund

USA
BRANDON, FLORIDA
Björn Andrén
BROWARD/MIAMI/DADE
Filippa Reading

SYDKOREA
SEOUL
Håkan Borin
Ulf Smedberg

PALM BEACH COUNTY
Kickan Williams

TAI THONG VILLAGE
Tyrone Milton

TRINIDAD & TOBAGO
TOBAGO
Hannele Thompson

VENEZUELA
CARACAS
Sven Nehlin

ÖSTERRIKE
ELLAU (TIROL)
Inga Törnqvist

t

MÜNCHEN
Birgitta von Wrangel

FORT LAUDERDALE, FLORIDA
Maggie Armbrust

THAILAND

WISCONSIN, MADISON
Mats Johansson

Kontaktuppgifter
till våra ombud hittar du på

www.sviv.se
Är du intresserad av att bli ombud?

Maila oss på sviv@sviv.se

SOUTH WEST NAPLES
Erik Emsing
VÄST
Mick och Hans Johnsson
CHICAGO, ILLINOIS,
Kerstin Brorsson

TUNISIEN
SOUSSE
Catarina Holmgren-Mejri

WWW.SVIV.SE

LOS ANGELES, KALIFORNIEN
Barbro Sjötun
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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, 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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