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4. Generalsekreteraren har ordet

6. Nyheter

18. Val 2010
Vissa politiska frågor är återkommande 
när utlandssvenskar kontaktar kansliet 
och redaktionen. Inför årets Riksdagsval 
har vi nu ställt de vanligaste frågorna till 
alla våra riksdagspartier.

24. FOKUS USa 2010
SVIV lägger som bekant en extra stor sats-
ning på våra medlemmar på andra sidan 
Atlanten i år. Läs allt om generalsekretera-
rens mycket lyckade turné genom USA.

28. anniKa SörenStam    
Världens främsta kvinnliga golfspelare 
genom tiderna är Årets Svensk i Världen 
2010. Läs en lång intervju med henne!
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LEDARE

Kära läsare!

GENERalsEkREtERaREN haR oRdEt

kaRiN EhNboM-PalMqUist I GENERALSEKRETERARE
Karin är generalsekreterare för Svenskar i Världen.
E-post karin@sviv.se I Webb www.sviv.se

V
älkomna till vårt fullspäckade sommarnummer av 

medlemstidningen! Vi är stolta att här presentera 

Årets Svensk i Världen 2010, den legendariska golf-

stjärnan Annika Sörenstam, som betytt så mycket för 

att sätta Sverige på kartan i hela idrottsvärlden - ett 

mycket populärt val! Annika kommer att motta sitt pris i sam-

band med USA-konferensen i Stockholm den 19 augusti.

I det här numret finner ni också bilder och reportage 

från min fantastiska rundresa i USA, under Fokus USA, från 

New York i öst till San Francisco och Los Angeles i väst och 

däremellan Chicago. Det har varit en otroligt inspirerande och 

rolig resa och jag har träffat så många trevliga, intressanta 

och duktiga USA-svenskar. Många nya medlemmar har vi fått 

och jag ser framemot att hålla kontakt med er framöver! Vi 

behöver ert stöd för att fortsätta att lobba för era rättigheter 

och föra er talan i Sverige. 

I år är det ju valår och utlandssvenskarna uppmärksammas 

lite extra av våra politiker. Läs vad företrädare för de olika 

partierna svarar på våra frågor! Jag hoppas att så många som 

möjligt verkligen använder sig av möjligheten att rösta utom-

lands - och visar vilken viktig grupp utlandssvenskarna är.

Så är det dags för årsmöte igen, den 18 augusti på Moderna 

Museet, följt av lunch och specialvisning av utställningen med 

den amerikanske konstnären Ed Ruscha. I tidningen finns in-

formation om hur man anmäler sig till årsmötet och verksam-

hetsberättelsen och årsredovisningen finns på hemsidan www.

sviv.se Välkomna!

Dagen efter årsmötet, den 19 augusti, arrangerar SVIV i 

samarbete med SACC-NY en konferens i Näringslivets Hus 

(Storgatan 19) med den tänkvärda titeln ATLANTIC CROSSING 

- om att lyckas (och misslyckas) i USA. Där kommer många 

spännande talare att mötas och diskutera vad det är som gör 

USA till ett så fascinerande land och hur likheter och kultur-

skillnader kan yttra sig. Ni får träffa Annika Sörenstam och 

dubble Oscarsvinnaren Paul Ottosson och många andra! Dagen 

avslutas med en mottagning hos amerikanske ambassadören 

Matthew Barzun. Fullständigt program för konferensen finner 

ni också på hemsidan och i tidningen finns information om hur 

man anmäler sig till detta intressanta evenemang. Jag önskar 

er alla en skön sommar.

MåNGa hälsNiNGaR 
Karin Ehnbom-Palmquist

Generalsekreterare

Paul Ottosson satte guldkant på SVIV-träffen i Los Angeles.Annika Sörenstam är Årets Svensk i Världen 2010.

Generalsekreteraren berättar om ett år då 

USA står i fokus för SVIV:s verksamhet. 

Dessutom har en ungdomsgrupp instiftats 

i föreningen.
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sR upphör med radio-
sändningar till utlandet

D
et var 1938 som Sveriges 
Radio började med kort-
vågssändningar till först 
svenskar utomlands och 
under åren har Sveriges Ra-
dios utlandsprogram Radio 

Sweden sänt på elva språk till utlandet.
Kostnadsskäl är ett argument för att lägga 
ned utlandssändningarna, men också att 
ny och bättre teknik nu tar över, säger 
Elle-Kari Höjeberg ansvarig i radioled-
ningen för Radio Sweden.

– Vi ser det som att vi står i ett vägskäl 
där vi har en gammal form för distribution, 
kort och mellanvåg, och en ny som är via 
Internet. Och publiken väljer i allt större 
utsträckning att lyssna till oss via Internet 
även när de är utomlands.

Det lär finnas runt en halv miljon 
svenskar utomlands och många har lyssnat 
till Sverige Radio via kortvåg och mel-
lanvåg och fortsätter att så göra. Kanske 
finns det ett generationsproblem också 

här vad gäller radiolyssnandet i dag.
Elle-Kari Höjeberg igen:

– Det finns naturligtvis människor 
som vuxit upp med kort- och mellanvåg 
och som fortfarande använder det som 
en möjlighet att lyssna när de reser 
utomlands, men mitt intryck är när jag ser 
på reaktioner till oss vad folk lyssnar på 
och vad folk lyssnar till på nätet, så är det 
många som uppskattar att de kan få det 
breda utbud som SR har på nätet. Man får 
väga det ena mot det andra och då tror vi 
att det inte är försvarbart att behålla den 
här kostnaden längre.

Radions möjligheter att nå lyssnare 
utomlands också under olika typer av 
katastrofer och krig, där Internet lätt kan 
slås ut, är inget argument för att behålla 
kortvågsdistributionen, säger den ansva-
rige Elle-Kari Höjeberg:

– De tillfällen när det inträffar stora 
katastrofer så är det klart att Sveriges 
Radios utlandssändningar ibland har varit 
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oerhört betydelsefulla. Det vet vi från till 
exempel tsunamin, men vi kan inte bygga 
en hel utsändningsforms existens på att 
den ska finnas till för när det inträffar 
katastrofer. Det går inte, säger Elle-Kari 
Höjeberg, ansvarig för SR:s sändningar på 
kort- och mellanvåg inom Radio Sweden, 
där sändningarna på engelska, tyska och 
ryska fortsätter på Internet.

Många andra radioföretag i Europa har 
också dragit ner på användningen av kort-
våg som distributionsform. Digitaliseringen 
av kort- och mellanvåg har inte heller fått 
det genomslag som många hoppats på.
SR International, där Radio Sweden är en 
del, har ju också sändningar inom Sverige 
på många språk för invandrargrupper. 
Sändningarna sker i P2 och på FM 89,6 i 
Stockholm.

Också här blir det från i höst föränd-
ringar. De redaktioner som i dag sänder 
på albanska, assyriska/syrianska och 
bosniska, serbiska och kroatiska läggs ned.
De har enligt redaktionschefen för SR 
International Ingemar Löfgren gjort sitt för 
att ge invandrare med dessa bakgrunder 
nyheter och kunskaper om det svenska 
samhället. I dag behövs i stället mer 
resurser läggas på sändningarna till de 
nya stora invandrar- och flyktinggrup-
perna från Somalia och afghanistan, säger 
Ingemar Löfgren:

– Det är ingen direkt favorisering för vi 
har ju kvar gamla språk också. Så här har 
det alltid varit över tid . Vi måste på bästa 
möjliga sätt vara flexibla mot omvärlden 
och det som händer där.

Ja, språk har kommit och gått under 
åren, som till exempel spanska, turkiska 
och grekiska och har ersatts av nya som 
speglat politiska förändringar i världen och 
de flyktingströmmar som dessa fört med 
sig. Och dessa prioriteringar kommer att 
fortsätta säger redaktionschefen Ingemar 
Löfgren, och inte ens av kulturbevarande 
skäl behålls ett invandrarspråk:

– Det får inte gå så långt anser jag 
att vi blir enbart kulturbevarande för då 
blandar man samman det med minoritets-
språken. Dessa språk har vi sändningar på 
i Sveriges Radio - finska, tornedalsfinska, 
samiska och även romani. Men de har en 
annan uppgift. De ska vara kulturbeva-
rande. För alla andra språk har vi endast 
som uppgift att vara en nyhetsservice.  Vi 
ska ge dem nyheter och aktualiteter på 
deras eget språk till dess att de behärskar 
svenska så bra att de kan följa med i de 
svenska nyhetssändningarna.

 TExT & iNTERvjUER GöRAN LöwING

Sändningarna på kort- och mellanvåg upphör den sista oktober. Utlandssvenskar 
och Sverigeintresserade får därefter förlita sig på Internet för att få nyheter från 
Sverige. Därmed tar en mer än 70-årig radioepok slut.
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Den 7 april träffade ordföran-
den och generalsekreteraren 
utrikesminister Bildt på UD för att 

överlämna resolutionerna från Utlands-
svenskarnas Parlament 2009.
Under en timmes samtal diskuterades 
många av de frågor som hade behand-
lats på parlamentet och några av dem 
lyftes fram som särskilt angelägna, till 
exempel SVIV:s krav på att de svenskar 
som blivit av med sitt svenska medbor-
garskap ska kunna få det tillbaka igen på 
ett enkelt och smidigt sätt. En annan vik-

SVT World – ditt fönster mot Sverige!
SVT:s utlandskanal SVT World sänder idag till Europa, Asien, Australien, Afrika 
och Nordamerika – dygnet runt och året om!

Riksdagsvalet i SVT World
Du kan följa hela valbevakningen och den direktsända valvakan 
i SVT World den 19 september. 

Programfrågor: svt.se/svtworld
För abonnemang kontakta: ConNova TVX, +46 (0)141 - 20 39 10 
svtworld@connova.se  www.connova.sesvt.se/svtworld

tig fråga är hur man som utlandssvensk 
lättare (och billigare) ska kunna förnya 
sitt pass på en svensk utlandsmyndig-
het. Här berättade utrikesministern att 
man påbörjat en försöksverksamhet i 
USA med flyttbara fotostationer, där 
en ambassadtjänsteman ibland besöker 
orter där många svenskar bor så att de 
på plats kan förnya sitt pass. Om detta 
visar sig uppskattat kommer man att 
utsträcka verksamheten även till andra 
länder där avstånden till ambassaden är 
stora för många svenskar.

sviv:s resolutioner hos Carl Bildt
Andra frågor som behandlades under 
mötet gällde SINK-skatten, röstning i 
utlandet, samarbetet med utlandsmyn-
digheterna i krissituationer samt hur 
vi bättre ska kunna använda utlands-
svenskarna som en viktig resurs för 
Sverige. Resolutionerna kommer att 
fördelas till de olika mottagarna och 
följas upp inför nästa Utlandsparlament, 
som planeras till sommaren 2011. SVIV 
följer noga utvecklingen kring reger-
ingens arbete och utredningar gällande 
våra kärnfrågor.
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swEA:s grundare
får prestigemedalj

A
gneta Nilsson har erhållit 2010 Ellis 
Island Medal of Honor. Medaljen 
utses av National Ethnic Coalition 
(NECO) och Agneta hamnar därmed 

på en förnämlig lista av amerikanska med-
borgare som har fått denna utmärkelse. 
Ellis Island medaljer etablerades 1986 och 
hyllar olika etniska grupper som utgör 
Amerikas unika kulturella mosaik. Både 
USA:s senat och representanthuset anser 
att denna utmärkelse är en av landets 
främsta.

Medaljen utdelades den 8 maj vid en 
ceremoni på Ellis Island. Evenemanget 
präglades av pompa och ståt och samtliga 
grenar av den amerikanska militären 
deltog traditionellt i denna spektakulära 
kväll. En galamiddag i den historiska 
stora hallen efterföljde den känslofyllda 
ceremonin. Som ”grand finale” visades 
ett majestätiskt fyrverkeri som lyste upp 

den amerikanska symbolen för frihet, 
Frihetsgudinnan.

Medaljerna tilldelas amerikanska med-
borgare av varierande etnisk bakgrund 
som exemplifierar enastående egenskaper 
både i sina privata och professionella 
liv, samtidigt som de tillvaratager sitt 
kulturarv. Sedan NECO’s grundades 1986, 
har fler än 1,700 amerikanska medborgare  
tilldelats Ellis Island medaljen, inklusive 6 
amerikanska presidenter och flertalet no-
belpristagare, idrottsstjärnor och artister. 
Agneta är den tredje svenskfödda kvinnan 
som fått medaljen.

Agneta Nilsson skapade Swedish 
Women’s Educational Association Inter-
national, Inc. för mer än 30 år sedan. I 
dag är SWEA ett globalt nätverk med över 
8000 svenska kvinnor i 74 avdelningar och 
33 länder. SVIV riktar ett stort grattis till 
Agneta och vår systerorganisation!
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På grund av de problem som uppstått 
med statsbudget i bland annat Grekland 
vill EU-kommissionen nu ändra reglerna 
så att medlemsländernas finansiering 
kan granskas tidigare. de länder som 
inte sköter sig ska tvingas att avsätta 
pengar hos kommissionen. Ett land med 
höga skulder kommer enligt förslaget 
att få hårdare budgetkrav än länder 
med låg skuldbörda. I de fall där en kris 
liknande den grekiska ändå uppstår 
skall ett regelverk finnas för krishjälp. 
Man vill genom detta undvika att andra 
länder tvingas finansiera ett krisdrabbat 
lands vidlyftigheter.

Från och med årsskiftet kommer Estland 
med största sannolikhet att införa euro 
som valuta. Av de nio medlemsländer 
som inte har undantag från samarbetet 
är det i dag bara Estland som klarar de 
grundkrav som ställs för att få delta i 
valutasamarbetet.

EU-ländernas finansministrar kommer 
att fatta det formella beslutet gällande 
Estlands övergång till euron i juli.

Nya budget-
regler i EU

Estland får euro
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Multi-Manager portföljförvaltning

Investera med världens bästa 
kapitalförvaltare

 

Jani Laitinen, Portfolio Manager, 
Nordea International Private Banking

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

Jani Laitinen, Portfolio Manager, 
Nordea International Private Banking

Besök oss på www.nordeaprivatebanking.com, eller ring +352 43 88 77 77 för att boka ett möte.
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Anordnas av Föreningen Svenskar i Världen, (SVIV), i samarbete med
Swedish-American Chamber of Commerce NY,  (SACC-NY), den 19 augusti 2010

Vi vänder oss till företag och enskilda med intresse av att etablera sig eller bosätta sig i USA eller med erfarenhet 

därifrån, liksom organisationer och myndigheter. Omkr 100 000 svenskar är verksamma i USA och många hyser en 

dröm om att flytta dit eller bo där en tid. Detta är tillfället att skaffa kunskap, ställa frågor och bygga nätverk. Det 

är också en möjlighet för våra medlemmar att träffas och utbyta erfarenheter.

KonferensKostnad inKl. lunch och cocKtail: 1500 SEK för företag och 950 SEK för enskilda.

Anmälan till fokususa@sviv.se

Kom och beundra Annika Sörenstam, lyssna på Jacob Wallenberg,
ställ frågor till handelsministern och träffa en riktig Oscarsvinnare den 19 augusti 2010

Vidare kommer priset till Årets svensk i världen
att delas ut till AnnikA sörenstAm och dubble oscarsVinnaren

PAul OttOssOn att presenteras.

Dagen avslutas med en mottagning på USA:s ambassad under värdskap av 
HE Ambassadör Matthew Barzun

Moderatorer Helena Stålnert och Staffan Heimersson

Annika Sörenstam intervjuas av Göran Zachrisson.

adress: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
tid kl 09.00 – 17.00

deltagare i konferensen är bl.a.:  USA:s ambassadör i Sverige, Matthew Barzun, Sveriges ambassadör i USA,
Jonas Hafström, Sveriges Handelsminister Ewa Björling, Jacob Wallenberg, Ordförande Investor,

Tomas Pouseepp, VD Elekta, Olle Wästberg, fd GD Svenska Institutet, Janerik Larsson,
Vice VD Svenskt Näringsliv, Steve Trygg, grundare av Anderson & Lembke, Professor Tomas Lagö,

Martina Arfvidsson, Face Stockholm, Andreas Sjölund, tidigare Skype.

Besök vår hemsida www.sviv.se för fullständigt konferensprogram.

ATLANTIC CROSSING
– eN KoNfereNs om ATT LyCKAs (och MisslycKas) I UsA



15 juni - Sista dag för 
utlandssvenskar att anmäla 
rätt adress för utlandsröst-
kortet.

Slutet av juli - Utlands-
röstkort och material för 
brevröstning skickas.

5 augusti - Första dag för 
att posta brevröst från 
utlandet.

26 augusti - Röstmottag-
ningen på ambassader och 
konsulat börjar.

Den 19 september är det val i Sverige. Svenska medborgare 
folkbokförda utomlands har rösträtt i valet till riksdagen.

Valmyndigheten skickar röstkort och material för brevröst-
ning till alla utlandssvenskar.  För att utlandsröstkorten ska 
komma fram är det viktigt att du som utlandssvensk har 
anmält rätt adress hos Skatteverket. 

Mer information finns på 
www.val.se
Tel: +46 8 635 69 00
Email: valet@val.se 

Rösta utomlands

Sturegatan 28   tel: 08-662 68 00   e-post: info@residence.se   www.residence.se

         Saltsjö-Duvnäs
Generös villa magnifikt belägen på Saltsjö-Duvnäs strandpromenad endast 10 minuter från Stockholms innerstad & med 
skärgården utanför dörren. Saltsjö-Duvnäs är en av de äldsta villastäderna i Stockholms omedelbara närhet där villan 
uppfördes år 1896 & har förblivit i originalskick tills den nuvarande ägaren år 2000 - 2003 lät den genomgå en varsam men 
omfattande renovering från grunden för att idag motsvara högt ställda krav på såväl komfort som utförande. Inredd källare 
i mahogny med vinkällare samt vindsdel med Spa-avdelning & gym. Separat gästdel i souterrängplan. Villan har från köket 
& matsalen en trevlig & skyddad uteplats mot sjösidan i söder för familjeliv & bjudningar. Fyrbilsgarage samt båtplats framför 
huset.

Stockholm -     
Nacka
9 rum om 644 kvm 
Vänligen ring för
bokning av visning



NYHETER

Barbro Osher, styrelseledamot 
för Föreningen Svenskar i 

Världen sedan 2007, har tillsam-
mans med sin man Bernard Osher 
utsetts till medicine hedersdokto-
rer vid Karolinska Institutet. 

Barbro Osher deltar med stort 
engagemang i SVIV:s verksamhet 
och var under Fokus USA 2010 
till stor hjälp för projektet och 
höll också en mycket uppskattad 
mottagning i sitt hem i San Fran-
cisco. Barbro Osher är Sveriges 
generalkonsul i San Francisco 
samt ordförande i Pro Suecia 
Foundation och Bernard Osher 
Foundation. Paret Osher utsågs 
till medicine hedersdoktorer 
med motveringen ”de har med 
stort personligt engagemang och 

generositet genom åren delat 
med sig till Karolinska Institutet 
av såväl egen tid och kunskap 
som sitt stora internationella 
kontaktnät. De har därmed på ett 
avgörande sätt stärkt Karolin-
ska Institutets position såväl i 
Sverige som i USA.” 

Barbro Osher har bott i USA i 
trettio år, och har tillsammans 
med maken Bernhard Osher länge 
stött konstnärlig och medicinsk 
verksamhet, man har bland annat 
givit bidrag till Kungliga Operan, 
Moderna Museet, Nationalmu-
seum, Dalhalla i Rättvik och 
Emigrantinstitutet.  Föreningen 
Svenskar i Världen gratulerar 
varmt styrelseledamoten Barbro 
Osher till utmärkelsen! 

Barbro Osher hedersdoktor på KI

Non Resident

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

tillgång till en bank i Sverige. En bank som 

kan de regler och lagar som gäller för dig 

som utlandsboende.

Kontakta oss så berättar vi om våra tjänster 
för utlandsboende:

•  Personlig service dygnet runt

•  Placeringsrådgivning

•  Finansiering

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

SEB 1620 Annons Bank hemma fo ̈r utlandsboende.indd   1 09-06-29   14.19.25Välkommen till årsmötesdagen 2010

Årsmöte, årsmöteslunch och övriga medlemsaktiviteter äger rum onsdagen den 18 augusti
på Moderna Muséet, Skeppsholmen, Stockholm.

Samtliga årsmöteshandlingar hålls tillgängliga på vår hemsida www.sviv.se

11.30 - 12.00 Anmälan och registrering

12.00 – 12.45 Årsmöte

12.45 – 14.15 Lunch

14.15 -  Museipedagog Calle Tiberg berättar om muséet och 
samlingarna. Därefter tar han dem som vill på en guidad tur av 
utställningen med den amerikanske konstnären Ed Ruscha.

Priset för lunch och visning är 385 SEK/kuvert. Betalning görs senast den 10 augusti till
plusgiro 504-1, bankgiro 732-0542 eller med check (ej EURO-check) eller kreditkort (ej DINERS).

Vid betalning via bank: IBAN: SE74 5000 0000 0521 3100 1002   SWIFT/BIC: ESSESESS

Senast den 10 augusti vill vi ha din anmälan med namn och kontaktuppgifter under adress:
Svenskar i Världen, Box 5501, SE-114 85 Stockholm
TEl: +46-8 783 81 81   FAx: +46-8 660 52 64   E-poST: sviv@sviv.se

Hotellrum kan bokas tillreducerat medlemspris påHOTELL DIPLOMATTEl: +46-8 459 68 00HOTELL ESPLANADTEl: +46-8 663 07 40



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

SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET
Telefon: +46 8 592 571 00

www.sshl.se

Svenskar i världen 2009-01-13 (170x240).indd   1 2009-01-13   13.25
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A JOUR

Här följer ett axplock av beslutade och planerade 
förändringar bland lagar och förordningar.

Nytt INom skola
& saMhällE

TEXT GUDRUN toRStENDAHL

U
tredningen som rör meritvärdering av utländska 
betyg fortsätter. Högskoleverket beslutade i början 
av 2010 att betyg från International Baccalaureat, 
IB, European Baccalaureat, EB, åländsk gymna-

sial utbildning och slutbetyg från Lycée international i St 
Germain-en-Laye ska värderas på så sätt att de sökande 
kan ingå i grupp I och II (de som söker till högskolan direkt 
från en gymnasieutbildning) i stället för att ingå i grupp III 
(som enbart består av sökande med utländsk utbildning). 
Hösten 2009 antogs 1 668 sökande med utländska och 
internationella betyg till högskolan. Av dessa hade drygt en 
fjärdedel betyg som nu godtas i grupp I och II. Om elevför-
delningen antas vara ungefär densamma vid nya antag-
ningstillfällen minskar alltså urvalsgrupp III, som består av 
sökande med utländska betyg, med ungefär 25 procent.

Det kan bli svårare för de kvarvarande att bli antagna 
då studieplatserna fördelas i proportion till antal sökande 
inom urvalsgruppen, något som förhoppningsvis justeras i 
den andra delen av utredningsuppdraget som ska rapporte-
ras till regeringen senast den 30 juni 2010. Högskoleverket 
och Verket för högskoleservice analyserar nämligen nu 
om förändringen som genomförts för IB-elever och några 
andra grupper innebär att alla sökande från andra länder 
inte längre behandlas på samma sätt.

Ny skollag 
Skollagen är en av Sveriges mest omfattande lagar och gäl-
ler all utbildning från förskola till vuxenutbildning. Redan 
1999 började man utreda möjligheterna att skapa en ny lag 
och efter tio års arbete har regeringen nu kommit med en 
proposition, Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen - för kun-
skap, valfrihet och trygghet. Förslaget ska behandlas under 
våren och den nya lagen ska tillämpas från 1 juli 2011.

Regeringen föreslår en lång rad ändringar för att öka 
fokus på kunskap, valfrihet och trygghet. Den nya skollagen 
är också anpassad till dagens målstyrda skolväsende och 
den ansvarsfördelning som råder mellan stat och kommun.
Förskolan blir en egen skolform. Samma regler ska gälla för 
friskolor och kommunala skolor. Kraven på lärare skärps, 
till exempel krävs behörighet för att få en tillsvidareanställ-
ning. Man återinför också lektorer, vilket ger karriärmöjlig-

heter för lärare. På gymnasieskolans yrkesprogram skärps 
behörighetskraven. Det blir tillåtet att anordna profilklas-
ser på högstadiet. Eleverna får stärkta rättigheter i olika 
former och fler beslut än i dag kan överklagas. Lärares och 
rektorers allmänna befogenheter förtydligas och Skolin-
spektionen får möjlighet till skarpare sanktioner mot de 
huvudmän som missköter sig.

Pass
Sedan halvårsskiftet 2009 ska svenska pass förses med 
fingeravtryck. Den som ansöker om pass ska lämna 
fingeravtryck vid ansökan. Undantag görs för barn som är 
under sex år och personer som av fysiska skäl är perma-
nent förhindrade att lämna fingeravtryck. Personer som av 
fysiska skäl har tillfälliga hinder att lämna fingeravtryck, 
till exempel på grund av en övergående handskada, kom-
mer att kunna ansöka om provisoriskt pass. De avtryck 
som tas ska lagras i ett chip i passet. Avtrycken får inte 
lagras i passregistret eller i något annat register, utan ska 
förstöras när passet har lämnats ut. De får inte användas 
för någon form av registersökning. Tidigare utfärdade pass 
fortsätter att gälla under den giltighetstid som står angiven 
i passet.

Adoption
Förr auktoriserades ett helt land. Nu kan Myndigheten för 
internationella adoptionsfrågor auktorisera en del av ett 
land, eller en viss adoptionskontakt vid förmedling av adop-
tioner. Fortfarande gäller självklart kraven på att adoptio-
nerna ska förmedlas med barnens bästa för ögonen.

Smått och gott
Falukorv och Hushållsost har blivit skyddade beteckningar, 
liksom vissa geografiska- och ursprungsbeteckningar samt 
traditionella uttryck. 

Bötesstraff i andra EU-länder kan krävas in i Sverige, 
genom Kronofogden. Myndigheten kan också begära att 
svenska böter drivs in i andra medlemsstater. 
Värdefullt lösöre som smycken och konstsamlingar räknas 
inte längre in i förmögenheten för dem som söker bostads-
bidrag och äldreförsörjningsstöd. Förmögenhet ska över 
huvud taget inte räknas för dem som ska betala underhålls-
stöd till barn. 

Bilister måste alltid göra en polisanmälan om de kör på 
älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår samt björn, 
varg, järv, lo eller örn.  n

gUdRUN ToRsTENdahl I A JoUR
Gudrun Torstendahl är konsult och sakkunnig i expertpanelen på www.sviv.se 
E-post gudrun.torstendahl@swipnet.se
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SKATTER

TEXT CECILIA GUNNE

N
u har Sverige varit utan förmögenhetsskatt i 

snart fyra år. Det har varit sunt och välgörande 

för kapitaltillgången i näringslivet. Kapitalet har 

strömmat tillbaka till Sverige från utlandet både 

genom återflyttningar och genom att oredovi-

sade tillgångar nu deklareras och blir beskattade i Sverige 

och därefter flyttas hit. 

Dessutom har en lång rad onödiga skatteplaneringstrans-

aktioner uteblivit som bara syftade till att hålla nere förmö-

genhetsskatten. De bestod exempelvis i att före årsskiftet 

sälja förmögenhetsskattepliktiga aktier och att i stället köpa 

förmögenhetsskattefria. Risken var stor att de populära för-

mögenhetsskattefria aktierna sedan gick ned i värde efter 

årsskiftet. Det blev förstås också störningar i prisbildningen 

på bolagen. Det har varit skönt att slippa allt detta. 

Men nu är det dags för många med en sparad slant att 

börja oroa sig för att förmögenhetsskatten ska återinföras. 

Den rödgröna oppositionen har inför svenska riksdagsvalet i 

september 2010 aviserat att de vill införa en förmögenhets-

skatt som ska ge staten 4 miljarder kronor i intäkt per år. 

Det har sagts att den nya förmögenhetsskatten visserli-

gen bara ska ge staten hälften så mycket i intäkt som den 

gamla. Den skatten ska dock tas ut på ett betydligt mindre 

antal personer som betecknas som särskilt förmögna. Det 

innebär, om det blir verklighet, en extremt hög förmögen-

hetsskatt för ett fåtal som gör att återflyttningarna till 

Sverige upphör och strömmen börjar åter gå åt andra hål-

let. Nu när vi varit utan förmögenhetsskatt ett tag upplevs 

den som ännu mer absurd och orättvis om den åter skulle 

införas. 

Dessutom ingår i oppositionens valbudget en återinförd 

fastighetsskatt men bara på fastigheter med ett taxerings-

värde på över 4,5 miljoner kronor. I dag har vi bara en kom-

munal fastighetsavgift på privatbostäder. Den uppgår till 

drygt 6 000 kronor och uppräknas med inflationen varje år. 

Den nya fastighetsskatten tycks bli en enprocentig skatt 

på fastigheter med marknadsvärden över 6 miljoner kronor. 

Eftersom taxeringsvärdet är 75 procent av marknadsvärdet 

blir det alltså sådan skatt på fastigheter med 4,5 miljoner 

kronor i taxeringsvärde. 

Som om inte det vore nog vill de höja inkomstskatten på 

högre inkomster. Vi har redan de högsta marginalskatterna 

i världen på ca 58 procent. Den borgerliga regeringen har 

infört ett särskilt jobbskatteavdrag. Det vill oppositionen 

slopa för löner över 40 000 kronor i månaden. En tydlig 

omläggning av skatteuttaget som inte ger staten så stora 

intäkter men som är ett populistiskt argument för att få 

väljare bland bredare grupper.  n

CECilia GUNNE

Skattejurist Valbay International S.A. Stockholm

Valbay bedriver Family Office-verksamhet åt förmögna personer med allt 

från bolagsadministration och skatterådgivning till kapitalförvaltning, 

och oberoende finansiell rådgivning.

Förmögenhetsskatten kan återinföras vid rödgrön valseger.

FO
TO

 r
Or

em

Oro för återinförd
förmögenhetsskatt
i Sverige 
De rödgröna aviserar för återinförande av förmö-
genhetsskatten vid en valvinst.

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



Valet 2010 handlar om framtiden. Vad vi vill att Sverige ska vara. Föregångs-
landet Sverige är Moderaternas idé för framtiden. Vi menar inte att Sverige 
ska bli något annat, utan vill bygga vidare på alla de goda möjligheter som 
finns. 

 Föregångslandet Sverige är ett land där varje människa ges möjlighet att 
forma sitt eget liv och sin egen vardag. Vad vi vill med Sverige handlar om 
detta.

Vi vill att Sverige ska vara ett land där 
arbete lönar sig och företag uppmuntras så 
att jobben blir fler. Där alla människor be-
hövs och kan forma sig en framtid genom 
eget arbete. 

Vi vill att Sverige ska vara ett land där 
välfärden fungerar och finns till stöd då 
vi behöver den. Med utvecklad kvalitet i 
förskolan, skolan, sjukvården och äldre-
omsorgen. Där vi har ett rättsväsende som 
står upp mot våld, brott och droger.

Vi vill att Sverige ska vara ett land med 
ordning och reda i ekonomin. Det behövs 
för att värna jobben, välfärden och rusta 
oss för morgondagens utmaningar. 

Fyra år med en alliansregering har inneburit många viktiga reformer, 
men mycket finns kvar att göra. I valet den 19 september söker vi ditt för-
troende för att fortsätta arbetet för ett bättre Sverige. 

 
Fredrik Reinfeldt

Valet handlar om  
sVeriges framtid

MED MÄNNISKAN SOM UTGÅNGSPUNKT

besök oss på nätet
På www.moderat.se/utlandet hittar du 
all information som du som utlandssvensk kan 
behöva inför valet.

Du som är utlandssvensk eller  befinner dig tillfälligt utomlands kan under augusti och september rösta vid 285 olika ställen runtom i världen. Det går också bra att brevrösta från utlandet eller förtidsrösta i Sverige. Besök Valmyndighetens webb val.se eller ring +46 8 635 69 00 för mer information om när, var och hur  du kan rösta. 

enkelt och  
Viktigt att rösta!

Annons SVIV 170x240.indd   1 2010-05-20   10:39:00
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valet 2010

Vissa politiska frågor är återkommande när ni, våra medlemmar, hör av er till kansiiet eller 

redaktionen. Inför det stundande Riksdagsvalet i höst har vi nu ställt dessa frågor till de par-

tier som i dag finns representerade i Riksdagen. Det här är deras svar.

Val 2010 - SVIV frågar partierna!

1) Sverige är ett av de länder i EU 
som har högst ungdomsarbetslöshet. 
Vilka konkreta åtgärder föreslår ni 
för att komma tillrätta med detta?
Folkpartiet och alliansregeringen 
satsar på ett jobbprogram som gör det 
lättare för ungdomar att komma in på 
arbetsmarknaden. Därför minskar vi 
kostnaderna för att anställa ungdomar, 
genom att halvera arbetsgivaravgif-
terna, exklusive ålderspensionsavgiften, 
för unga under 26 år. 

Vi har också infört en jobbgaranti för 
alla under 25 år efter 90 dagars arbets-
löshet. I jobbgarantin ingår utbildning 
och praktik. Jobbgarantin ersätter 
dagens kommunala ungdomsprogram 
och ungdomsgarantin.

Ungdomar ska få bra förutsättningar 
i livet genom en god utbildning och 
yrkeserfarenhet. Folkpartiet föreslår en 
modern och flexibel lärlingsutbildning 
som kompletterar de studie- och yrkes-
förberedande programmen på gymna-
siet. Förslaget innefattar en särskilld 
anställningsform för lärlingar med lägre 
lön. Syftet med lärlingsanställningar är 
att minska tröskeln mellan studier och 
fast jobb. Erfarenheter från exempelvis 
Norge som har ett liknande system är 
mycket goda.

För att göra så att fler ungdomar kan 
få jobb i sommar avsatte regeringen 

i vårpropositionen 2010 extra medel 
till sommarjobb för unga. Kommuner, 
landsting och ideella föreningar får 
sammantaget 100 miljoner kronor för 
att kunna anställa fler unga under som-
marmånaderna, vilket beräknas skapa 
ca 15 000 sommarjobb. 

2) Det finns en halv miljon utlands-
svenskar som studerar, arbetar och 
pensionerar sig i andra länder. Har ni 
några idéer gällande hur de kan göra 
insatser för Sverige? Om ja, vilka 
politiska åtgärder föreslår ni som 
skulle kunna uppmuntra till dessa 
insatser?
Gruppen utlandssvenskar är en väldigt 
spridd grupp med olika förutsättningar 
och möjligheter. En studerande i västra 
USA kan som exempel sägas ha ganska 
lite gemensamt med en pensionär i 
Spanien. Däremot tror vi att det är till 
stor nytta för Sverige att personer kan 
röra sig fritt inom EU och arbeta och 
studera i det land man önskar. Medan 
andra partier i riksdagen säger nej till 
EU eller till exempel till att lettiska 
byggarbetare arbetar i Sverige vill 
vi istället öka möjligheterna att röra 
sig över gränserna i EU. Genom att 
fler svenskar får möjlighet att verka 
utomlands marknadsför de Sverige som 
land och förmedlar samtidigt nya ideér 
och intryck tillbaka. Genom ett ökat 
kulturellt utbyte med resten av världen 
ökar också förståelsen och toleransen 
för andra kulturer i Sverige.

3) SINK-skatten med sina 25 
procent skatt är en ständig åter-
kommande klagofråga från ut-
landsssvenskar. Har ni några planer 
på att förändra den på något sätt, 
eller till exempel sänka skatten till 
10 procent?
SINK skatten, eller den särskilda 
inkomstskatten, för utlandsboende 
svenskar bygger på en internationell 
princip inom skattelagstiftningen att 
inkomster får beskattas i de land där de 

genererats. Vad det gäller pensioner så 
är det svenska pensionssystemet också 
utformat med hänsyn tagen till att skatt 
ska betalas på pensionen när den väl 
betalas ut. Därför kan det vara rimligt 
att viss skatt betalas på pensionen även 
i de fall då mottagaren inte längre bor 
i Sverige.

Folkpartiet anser att själva nivån på 
skatten bör analyseras tillsammans med 
övrig skattepolitik i samband med en 
eventuell framtida skatteöversyn som 
folkpartiet gärna får till stånd. 

4) En rad skatter, som förmögen-
hets- och fastighetsskatt, har tagits 
bort. Detta är något som fått många 
utlandssvenskar att åter intressera 
sig för att bo i Sverige. Kommer ni 
att genomdriva ytterligare skat-
telättnader inom något område som 
kan gynna utlandssvenskar vid en 
valseger? Eller finns det risk för att 
ni återinför någon av de borttagna 
skatterna?
Vi kommer varken att återinföra 
förmögenhets- eller fastighetsskatt, 
till skillnad från oppositionen. Vi vill 
även behålla ROT-avdraget, avdraget 
med 50 procent för arbetskostnaden 
att exempelvis renovera huset, som kan 
användas av svenska medborgare i hela 
Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet (EES-området). Vänsterblocket vill 
att ROT-avdrag bara ska kunna göras i 
Sverige och inte i andra länder.

5) Varför diskuteras inte möjligheten 
att införa ett system där medborg-
arna kan rösta via internet? Det är 
något som skulle underlätta enormt 
för utlandssvenskar vid val.
Folkpartiet är för en sådan lösning i 
princip - men det har ännu inte funnits 
något system som kunnat uppfylla 
kraven på säkerhet och anonymitet 
samtidigt. Vi tycker inte att det är rim-
ligt att inskränka på rösthemligheten, 
eller löpa risken att någons röst kapas. 
Därför har det ännu inte varit möjligt 

Folkpartiet
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1) Sverige är ett av de länder i EU 
som har högst ungdomsarbetslöshet. 
Vilka konkreta åtgärder föreslår ni 
för att komma tillrätta med detta?
Sverige är fortfarande ett bra land att 
leva i, men fler och fler möts av stängda 
dörrar. Det finns för få jobb att söka. 
Detta ska vi ändra på. Vi vill vända 
utvecklingen.

att genomföra något försök. 

6) Vilka åtgärder vill ni genomföra 
för att utlandssvenskar ska känna 
större samhörighet med hemlandet?
Vi vill bl.a. stödja svenska institutioner 
i utlandet, så gott det går. (Ekonomin är 
ofta en begränsning.) Fortsatt stöd till 
Sveriges radios utlandssändningar är 
en annan sak vi slagit vakt om. Numera 
finns det också goda möjligheter att 
hålla kontakt via nätet, och där finns 
stora möjligheter för t.ex. svenska kul-
turinstitutioner att bygga nätverk med 
utlandssvenskar. 

7) Gällande FRA-lagen. Hur kan ni 
garantera utlandssvenskars integri-
tet när en person bosatt utomlands 
rent teoretiskt numera inte kan 
kommunicera med någon bosatt 
i Sverige utan att riskera att bli 
avlyssnad?
FRA har inte tillgång till all teletrafik 
som passerar gränsen, utan bara till 
de trafikstråk som är intressanta ur 
försvars/underrättelsesynpunkt. Möjlig-
heten för civila myndigheter att lägga 
beställningar har försvunnit. Därmed 
undanröjs risken för att gränsen mellan 
civil verksamhet och FRA suddas bort.

Den rödgröna oppositionen vill genom-
föra ett brett ungdomspaket som ger 
unga en bättre chans på arbetsmarkna-
den:

– Jobbstart för unga. Arbetsförmed-
lingen ska erbjuda jobb, praktik eller 
utbildning från första dagen för dem 
som behöver stöd för att få ett jobb.

- Ungdomslyft. Sammanlagt 12 000 
utbildningsplatser under två år för unga 
arbetslösa som vill läsa in gymnasie-
examen.

- Fler möjligheter till jobb, olika for-
mer av utbildning och praktik. trainee-
platser i välfärden och ett program för 
generationsväxling i äldreomsorgen. Vi 
vill erbjuda 20 000 fler platser för unga 
än regeringen.

- Fler platser i högskolan och för KY 
(Kvalificerad Yrkesutbildning)  – och 
bättre kvalitet!

- Snabbare övergång mellan studier 
och jobb genom bland annat upprustad 
studievägledning och karriärrådgivning 
i gymnasiet.

- En arbetsgivare som anställer en 
arbetslös mellan 20-25 år får en riktad 
skattereduktion motsvarande arbetsgi-
varavgiften under cirka ett år.

2) Det finns en halv miljon utlandss-
venskar som studerar, arbetar och 
pensionerar sig i andra länder. Har ni 
några idéer gällande hur de kan göra 
insatser för Sverige? Om ja, vilka 
politiska åtgärder föreslår ni som 
skulle kunna uppmuntra till dessa 
insatser?
När människor flyttar sprids kunskap, 
nätverk växer och nya möjligheter 
uppstår. Dessa möjligheter och dessa 
människors rika erfarenheter borde vi 
bättre ta till vara. Den kunskap, arbets-
kraft och mångfald som invandrar eller 
återvänder till Sverige har haft stor 
betydelse för vår tillväxt och utveckling.

3) SINK-skatten med sina 25 
procent skatt är en ständig återkom-
mande klagofråga från utlandsss-
venskar. Har ni några planer på att  
förändra den på något sätt, eller 
till exempel sänka skatten till 10 
procent?
Nej, vi har inga omedelbara förslag på 
att ändra SINK. Sverige tillämpar i hu-
vudsak bosättningsprincipen (personen 
beskattas i det land där han/hon bor) 
men använder också källstatsprincipen 
(personen beskattas i det land där in-
komsten uppkommer/egendomen är be-
lägen). Särskild inkomstskatt (SINK) för 
utomlands bosatta infördes 1992.  Efter 

vissa justeringar 2005 kan utomlands 
bosatta beskattas som begränsat skat-
teskyldiga enligt inkomstskattelagen, 
istället för enligt SINK. Detta gäller om 
de har sin förvärvsinkomst uteslutande, 
eller så gott som uteslutande från 
Sverige.

Vi har sedan länge förordat att reger-
ingen tillsätter en skatteutredning som 
ser över det svenska skattesystemet. I 
en sådan översyn skulle givetvis också 
SINK ingå. Den borgerliga regeringen 
har inte visat något intresse för detta, 
utan har ensidigt genomfört sina skat-
teförslag.

4) En rad skatter, som förmögen-
hets- och fastighetsskatt, har tagits 
bort. Detta är något som fått många 
utlandssvenskar att åter intressera 
sig för att bo i Sverige. Kommer ni 
att genomdriva ytterligare skat-
telättnader inom något område som 
kan gynna utlandssvenskar vid en 
valseger? Eller finns det risk för att 
ni återinför någon av de borttagna 
skatterna?
De borgerliga partierna lovade i förra 
valrörelsen att avskaffa fastighetsskat-
ten. Det har inte skett. De rödgröna 
partiers förslag om fastighetsskatt 
innebär oförändrad fastighetsavgift 
för de allra flesta småhusägare, sänkt 
fastighetsskatt för bostadsrättsför-
eningar och hyresfastigheter, en höjd 
skatt för villor värda över sex miljoner 
kronor, samt ett gradvis avskaffande av 
uppskovsskatten. Samtidigt så utvidgas 
den nuvarande begränsningsregeln så 
att fler med små inkomster får sänkt 
fastighetsskatt.

Inkomst och förmögenhetsklyftor 
ökar i Sverige. Vi menar att det är djupt 
problematiskt. Den avskaffade förmö-
genhetsskatten hade en bra fördelnings-
politisk profil, men också stora brister. 
Att återinföra förmögenhetsskatten i 
sin tidigare form är inte helt realistiskt. 
Däremot finns det ett behov av att de 
med stora förmögenheter bidrar mer. 
Vi avser därför att utreda hur skatten 
på förmögna kan öka. Utredningen ska 
göras i bred dialog med näringslivet.

5) Varför diskuteras inte möjligheten 
att införa ett system där medborg-
arna kan rösta via internet? Det är 
något som skulle underlätta enormt 
för utlandssvenskar vid val.
Röstning via Internet har diskuterats 
vid två olika tillfällen i Sverige, dels av 
vallagsutredningen 2004 och dels av 
grundlagsutredningen 2008. Vid båda 

Socialdemokraterna
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tillfällena kom utredarna fram till att 
tanken är god, men att de system som 
finns i dag inte fungerar. De är otillräck-
liga ur rättssäkerhetssynpunkt.

6) Vilka åtgärder vill ni genomföra 
för att utlandssvenskar ska känna 
större samhörighet med hemlandet?
Sveriges representation utomlands 
är en viktig resurs för kontakter med 
svenskar som bor och verkar utom-
lands. Sverige behöver en väl rustad 
utrikesförvaltning. Den ökade turismen 
och migrationen leder till att en stark 
konsulär verksamhet är viktig för vårt 
land. Svenska ambassader och konsulat 
ger möjlighet för Sveriges röst att höras 
i världen, att främja svenska intressen 
och hjälpa svenskar utomlands. Därför 
anser vi att ambassadnedläggningarna 
måste upphöra och vår ambition är att 
Sveriges närvaro i världen ska öka.
Vi är också måna om att svenskar bo-
ende utomlands enkelt ska kunna följa 
nyheter och kultur exempelvis via SVT.

7) Gällande FRA-lagen. Hur kan ni 
garantera utlandssvenskars integ-
ritet när en person bosatt utomlands 
rent teoretiskt numera inte kan 
kommunicera med någon bosatt 
i Sverige utan att riskera att bli 
avlyssnad?
Sverige behöver som ett militärt 
alliansfritt land en effektiv under-
rättelsetjänst. Signalspaning är ett 
viktigt verktyg. Tidig information kan 
förebygga och förhindra eventuella hot 
mot vårt land. Den avgörande frågan är 
på vilket sätt och i vilken omfattning 
som signalspaning ska få bedrivas. 
Behovet av effektiv underrättelsein-
hämtning kan inte rättfärdiga att man 
nonchalerar grundlagens principer 
om rätten till fri och skyddad kommu-
nikation. Människors berättigade oro 
inför intrång i deras privatsfär måste 
tas på allvar. Därför kräver vi att lagen 
rivs upp och att en parlamentarisk 
utredning tillsätts.  Den parlamentariska 
utredningen ska bedöma behovet av 
en lag utifrån hänsyn till integriteten, 
effektiviteten och proportionaliteten. 
Det måste finnas en teknisk-juridisk 
lösning som både tillgodoser behovet av 
underrättelsetjänst och medborgarnas 
rätt till integritet och rättssäkerhet. 
Den borgerliga regeringens hantering 
av frågan är bristfällig. Regeringen har 
lappat och lagat i lagstiftningen allt 
eftersom kritik har inkommit. Därför 
saknar lagstiftningen i dag en helhets-
syn och är svår att greppa över.

1) Sverige är ett av de länder i EU som 
har högst ungdomsarbetslöshet. Vilka 
konkreta åtgärder föreslår ni för att 
komma tillrätta med detta?
Vi föreslår i vår vårbudgetmotion, tillsam-
mans med Socialdemokraterna och Vän-
sterpartiet, en rad åtgärder för att minska 
ungdomsarbetslösheten: 

Vi föreslår ett brett program med 40 000 
nya utbildnings- och praktikplatser. Av 
dessa är cirka 20 000 platser riktade till 
unga. Det rör sig om platser i högskolan, Yr-
keshögskolan (KY), Komvux, yrkesinrikad ar-
betsmarknadsutbildning och folkhögskolan. 
Vi vill också införa traineeplatser för unga i 
den offentliga sektorn samt genomföra ett 
generationsväxlingsprogram. Därutöver vill 
vi stärka yrkesvägledningen. 

Vi föreslår dessutom att de företag och 
organisationer som anställer en arbetslös 
ungdom mellan 20-25 år får en riktad skat-
tereduktion som motsvarar hela arbetsgi-
varavgiften under cirka ett år. Vi vill också 
se till att ungdomar får aktiva insatser från 
dag 1 då de skriver in sig vid Arbetsförmed-
lingen, i dagsläget får de vänta 3 månader.

2) Det finns en halv miljon utlandss-
venskar som studerar, arbetar och pen-
sionerar sig i andra länder. Har ni några 
idéer gällande hur de kan göra insatser 
för Sverige? Om ja, vilka politiska 
åtgärder föreslår ni som skulle kunna 
uppmuntra till dessa insatser?
Miljöpartiet är mycket positiva till att 
människor rör sig över gränserna. Vi anser 
att Sverige och världen blir bättre av att vi 
utökar utbytet mellan människor i olika län-
der. Vi tror att utlandssvenskar har mycket 
att tillföra i form av erfarenheter från andra 
länder. För att underlätta och uppmuntra 
ett sådant utbyte jobbar vi aktivt med att 
förbättra öppenheten och möjligheterna 
för människor att migrera. Miljöpartiet har 
bland annat varit med och drivit igenom 
reformer som gör att möjligheterna till 
arbetskraftsinvandring förbättrats. 

3) SINK-skatten med sina 25 procent 
skatt är en ständig återkommande 
klagofråga från utlandsssvenskar. Har 
ni några planer på att  förändra den 
på något sätt, eller till exempel sänka 
skatten till 10 procent?
Miljöpartiet har inga förslag på sådana 
förändringar. 

4) En rad skatter, som förmögenhets- 
och fastighetsskatt, har tagits bort. 
Detta är något som fått många utland-
ssvenskar att åter intressera sig för att 
bo i Sverige. Kommer ni att genomdriva 
ytterligare skattelättnader inom något 
område som kan gynna utlandssvenskar 
vid en valseger? Eller finns det risk för 
att ni återinför någon av de borttagna 
skatterna?
Miljöpartiet kommer inte att återinföra den 
tidigare fastighetsskatten eller förmögen-
hetskatten. Däremot vill vi, tillsammans med 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, 
införa en reformerad fastighetsskatt och 
utreda en ny skatt för förmögna. 

5) Varför diskuteras inte möjligheten 
att införa ett system där medborg-
arna kan rösta via internet? Det är 
något som skulle underlätta enormt 
för utlandssvenskar vid val.
Miljöpartiet vill ha ett samhälle där makten 
utgår från folket och där fler är direkt delak-
tiga i de beslut som fattas. Därför vill vi ha 
fler folkomröstningar. Att rösta via Internet 
kan vara ett intressant alternativ för att 
göra fler delaktiga. Miljöpartiet har motione-
rat i Riksdagen om att utreda frågan om att 
möjligheten till elektronisk röstning.

6) Vilka åtgärder vill ni genomföra för 
att utlandssvenskar ska känna större 
samhörighet med hemlandet?
Miljöpartiet har inte några sådana konkreta 
förslag men vi är positiva till ökad utbyte 
mellan människor (se också svar på fråga 
två).

7) Gällande FRA-lagen. Hur kan ni 
garantera utlandssvenskars integritet 
när en person bosatt utomlands rent 
teoretiskt numera inte kan kommu-
nicera med någon bosatt i Sverige utan 
att riskera att bli avlyssnad?
Miljöpartiet vill riva upp FRA-lagen. Vi 
kommer fortsatt att agera kraftfullt mot sig-
nalspaning, FRA, IPRED, Telekompaketet och 
andra liknande förslag som inskränker på 
den personliga integriteten och rättssäker-
heten på Internet. 

Miljöpartiet



valet 2010

SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER / 02 2010  21

1) Sverige är ett av de länder i EU som 
har högst ungdomsarbetslöshet. Vilka 
konkreta åtgärder föreslår ni för att 
komma tillrätta med detta?
n Minska arbetslösheten bland unga genom 
att reformera LAS. Med en förändring av 
LAS kan företag bättre anpassa sig till kon-
junkturen och inte ta lika stora risker när 
de anställer. Därför ökar anställningsbenä-
genheten och ungdomar och invandrare blir 
inte systematiskt utslagna som nu är fallet.
n Införa avstampsjobb och lägre in-
gångslöner för att minska trösklarna in på 
arbetsmarknaden.
n Sänka arbetsgivaravgifterna. Det ger 
ekonomiska lättnader både för offentliga 
sektorn och företag som då får ekonomiskt 
utrymme att behålla sin personal eller i 
vissa fall anställa fler.
n Sänka egenavgifterna. Då stimule-
ras egenföretagarna och de få större 
ekonomiskt utrymme till expansion. Mindre 
kostnader sänker riskerna för egenföreta-
gare och det sänker också tröskeln för att 
fler ska våga starta eget.
n Sänkt skatt för de med lägst inkomster. 
Personer med låga och medelhöga inkom-
ster ska betala lägre skatt. På det viset får 
dessa personer mer över i plånboken och 
fler människor kommer att vilja arbeta.
n Stimulera studenter att arbeta under 
studieåren genom att höja gränsen för 
fribeloppet, på sikt vill vi ta bort taket för 
inkomster. Nästa år kommer fribeloppet 
genom regeringens satsningar att höjas 
till ca 136.000 kronor/år. Vi vill också höja 
studiemedlet så att ekonomin i grunden blir 
bättre för studenter.
n Centerpartiet vill att det ska finnas 
privata arbetsförmedlingar och att arbets-
förmedlare ska kunna få en bonus när de 
förmedlar jobb.

2) Det finns en halv miljon utlandss-
venskar som studerar, arbetar och pen-
sionerar sig i andra länder. Har ni några 
idéer gällande hur de kan göra insatser 
för Sverige? Om ja, vilka politiska 
åtgärder föreslår ni som skulle kunna 

uppmuntra till dessa insatser?
- Genom att underlätta och stödja (gäst)
forskning, på så vis kan man knyta till sig 
ny kompetens. Genom olika former av men-
torskap. På så sätt kan deras erfarenhet tas 
till vara. Bättre kontakter med utlandsorga-
nisationer, som Svenska kyrkan i utlandet. 
Därifrån kan mycket kunskap hämtas. 

3) SINK-skatten med sina 25 procent 
skatt är en ständig återkommande 
klagofråga från utlandsssvenskar. Har 
ni några planer på att  förändra den 
på något sätt, eller till exempel sänka 
skatten till 10 procent?

- Vi vill se över SINK skatten för att 
underlätta för svenskar som vill flytta 
utomlands.

4) En rad skatter, som förmögenhets- 
och fastighetsskatt, har tagits bort. 
Detta är något som fått många utland-
ssvenskar att åter intressera sig för att 
bo i Sverige. Kommer ni att genomdriva 
ytterligare skattelättnader inom något 
område som kan gynna utlandssvenskar 
vid en valseger? Eller finns det risk för 
att ni återinför någon av de borttagna 
skatterna?

- Nej, vi kommer inte att återinföra dessa 
skatter. Vi kommer att fortsätta att på 
olika sätt underlätta för människor att bo 
och verka i Sverige, samt att bo och verka 
utomlands.

5) Varför diskuteras inte möjligheten 
att införa ett system där medborg-
arna kan rösta via internet? Det är 
något som skulle underlätta enormt 
för utlandssvenskar vid val.

- Ett förenklat röstsystem via Internet 
har många fördelar, men det är också 
förknippat med allvarliga risker. Möjligheten 
att systemet knäcks med valfusk som följd, 
eller att valhemligheten hotas, är risker 
som man inte kan blunda för eftersom 
konsekvenserna är så allvarliga. Därför 
anser vi att ett sådant system i nuläget 
inte är någonting att sträva efter. Däremot 
är vi öppna för att diskutera andra sätt att 
underlätta för utlandssvenskar att delta vid 
offentliga val.

6) Vilka åtgärder vill ni genomföra för 
att utlandssvenskar ska känna större 
samhörighet med hemlandet?

- Överväga olika skattelättnader. Stärka 
ambassadernas och konsulatens roll. Men 
även svenska kyrkan och olika organisa-
tioner utomlands fyller en viktig funktion i 
kontakten med hemlandet.

7) Gällande FRA-lagen. Hur kan ni 

1) Sverige är ett av de länder i EU 
som har högst ungdomsarbetslöshet. 
Vilka konkreta åtgärder föreslår ni 
för att komma tillrätta med detta?
Vi kommer att fortsätta på den inslagna 
vägen att göra det billigare och enklare 
att anställa personer som står långt 
från arbetsmarknaden. Matchningen 
på arbetsmarknaden kan förbättras 
ytterligare, med fler kompletterande 
arbetsförmedlingar. Därutöver måste 
naturligtvis utbildningsnivån hålla hög 
internationell standard.

2) Det finns en halv miljon utlandss-
venskar som studerar, arbetar och 
pensionerar sig i andra länder. Har ni 
några idéer gällande hur de kan göra 
insatser för Sverige? Om ja, vilka 
politiska åtgärder föreslår ni som 
skulle kunna uppmuntra till dessa 
insatser?
Den största invandrargruppen utgörs 
av just svenskar som flyttar tillbaka. De 
som jobbat utomlands för med sig viktig 
erfarenhet som berikar Sverige. Det 

Centerpartiet garantera utlandssvenskars integritet 
när en person bosatt utomlands rent 
teoretiskt numera inte kan kommu-
nicera med någon bosatt i Sverige utan 
att riskera att bli avlyssnad?

- Försvarets radioanstalt (FRA) får bara 
tillgång till de signalbärare som domstolen 
bestämmer.
Det innebär att FRA bara får tillgång till en 
mycket begränsad del av den gränsöver-
skridande trafiken i kabel. Domstolen ska 
också ge tillstånd till vilka sökbegrepp som 
FRA får använda.

Sökbegreppen ska utformas och använ-
das med respekt för enskildas person-
liga integritet och så att signalspaningen 
medför ett så begränsat integritetsintrång 
som möjligt.

Kristdemokraterna 
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arbete som lagts ned inom EU när det 
gäller samordning av ex. socialförsäk-
ringen är viktigt för den inre markna-
dens funktionssätt.

3) SINK-skatten med sina 25 procent 
skatt är en ständig återkommande 
klagofråga från utlandsssvenskar. 
Har ni några planer på att  förändra 
den på något sätt, eller till exempel 
sänka skatten till 10 procent?
Även om Sverige klarat finanskrisen 
förhållandevis väl, är statsbudgeten 
ansträngd och vi har i nuläget inte valt 
att prioritera någon förändring av SINK-
skatten.

4) En rad skatter, som förmögen-
hets- och fastighetsskatt, har tagits 
bort. Detta är något som fått många 
utlandssvenskar att åter intressera 
sig för att bo i Sverige. Kommer ni 
att genomdriva ytterligare skat-
telättnader inom något område som 
kan gynna utlandssvenskar vid en 
valseger? Eller finns det risk för att 
ni återinför någon av de borttagna 
skatterna?
Alliansen kommer inte att återinföra 
varken förmögenhets- eller fastighets-
skatten.

5) Varför diskuteras inte möjligheten 
att införa ett system där medborg-
arna kan rösta via internet? Det är 
något som skulle underlätta enormt 
för utlandssvenskar vid val.
Varför man inte kan rösta via Internet 
beror på att det är svårt att med ett 
sådant system garantera att ingen 
”tvingats” rösta på ett visst sätt.

6) Vilka åtgärder vill ni genomföra 
för att utlandssvenskar ska känna 
större samhörighet med hemlandet?
Det ligger egentligen utanför partipo-
litikens område, men utveckligen av 
internet har naturligvis stor betydelse 
för att knyta utlandssvenskar närmare 
hemlandet.

7) Gällande FRA-lagen. Hur kan ni 
garantera utlandssvenskars integ-
ritet när en person bosatt utomlands 
rent teoretiskt numera inte kan kom-
municera med någon bosatt i Sverige 
utan att riskera att bli avlyssnad?
Systemet är rättssäkert. Innan ett 
e-brev granskas ”fysiskt”, genomgår 
breven en automatiserad behandling 
utifrån sökord. Och begås något fel från 
myndighetens sida, kan skadestånd 
betalas ut.

1) Sverige är ett av de länder i EU 
som har högst ungdomsarbetslöshet. 
Vilka konkreta åtgärder föreslår ni 
för att komma tillrätta med detta?
Det effektivaste sättet att minska ung-
domsarbetslösheten är att minska den 
totala arbetslösheten. Unga arbetslösa 
ska inte lämnas vind för våg, de ska ges 
möjlighet till aktiva åtgärder från den 
första arbetslösa dagen. De som saknar 
gymnasieexamen ska kunna skaffa 
sig det. Vi satsar på fler platser i KY 
och högskola, snabbare övergång från 
studier till arbete och ökade möjlighe-
ter till praktik och traineejobb. Vi vill 
genomföra en generationsväxling i väl-
färden genom att ungdomar går in som 
utbildningsvikarier när redan anställd 
personal vidareutbildar sig.

2) Det finns en halv miljon utlandss-
venskar som studerar, arbetar och 
pensionerar sig i andra länder. Har ni 
några idéer gällande hur de kan göra 
insatser för Sverige? Om ja, vilka 
politiska åtgärder föreslår ni som 
skulle kunna uppmuntra till dessa 
insatser?
Studenter som studerar utomlands 
kommer tillbaka med nya perspektiv och 
värdefulla kontakter. Vi vill fortsätta att 
utveckla internationaliseringen inom 
högskolan och därmed också förbättra 
möjligheten både för svenska studenter 
att läsa utomlands och för utländska 
studenter att läsa i Sverige. 

3) SINK-skatten med sina 25 
procent skatt är en ständig återkom-
mande klagofråga från utlandsss-
venskar. Har ni några planer på att  
förändra den på något sätt, eller 
till exempel sänka skatten till 10 
procent?

Nej, i dagsläget har vi inga sådana 
förslag.

4) En rad skatter, som förmögen-
hets- och fastighetsskatt, har tagits 
bort. Detta är något som fått många 
utlandssvenskar att åter intressera 
sig för att bo i Sverige. Kommer ni 
att genomdriva ytterligare skat-
telättnader inom något område som 
kan gynna utlandssvenskar vid en 
valseger? Eller finns det risk för att 
ni återinför någon av de borttagna 
skatterna?
Vänsterpartiet har en överenskommelse 
med Socialdemokraterna och Miljöpar-
tiet de Gröna om hur vi vill att fastig-
hetsskatten ska utformas om vi vinner 
valet. Förslaget är statsfinansiellt neu-
tralt, men innebär förändringar som gör 
fastighetsskatten mer rättvis än den är 
idag. Till exempel innebär överenskom-
melsen att den sk uppskovsskatten vid 
bostadsförsäljning i ett första steg tas 
bort för belopp lägre än 200 000 kr, att 
begränsningsregeln för fastighetsskatt 
utvidgas så att fler med små inkomster 
får lägre fastighetsskatt, och att villor 
med taxeringsvärde om 4,5 miljoner 
kronor kommer att få höjd skatt.

5) Varför diskuteras inte möjligheten 
att införa ett system där medborg-
arna kan rösta via internet? Det är 
något som skulle underlätta enormt 
för utlandssvenskar vid val.
Det är en fråga som har tagits upp i 
flera sammanhang. Vi ser positivt på den 
möjligheten i framtiden, om det går att 
genomföra på ett rättssäkert sätt.

6) Vilka åtgärder vill ni genomföra 
för att utlandssvenskar ska känna 
större samhörighet med hemlandet?
Inget svar.

7) Gällande FRA-lagen. Hur kan ni 
garantera utlandssvenskars integri-
tet när en person bosatt utomlands 
rent teoretiskt numera inte kan kom-
municera med någon bosatt i Sverige 
utan att riskera att bli avlyssnad?
Den samlade rödgröna oppositionen har 
sagt nej till FRA-lagen i sitt nuvarande 
skick. Vi vill riva upp lagen, sätta till 
en parlamentarisk utredning med 
alla partier och bygga en ny lag med 
följande som ledstjärna “ Behovet av 
effektiv underrättelseinhämtning kan 
inte rättfärdiga att man nonchalerar 
grundlagens principer om rätten till fri 
och skyddad kommunikation.” (motion 
2008/09:Fö7)

Vänsterpartiet
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1) Sverige är ett av de länder i EU som 
har högst ungdomsarbetslöshet. Vilka 
konkreta åtgärder föreslår ni för att 
komma tillrätta med detta?
n Behåll den halverade arbetsgivareavgif-
ten för personer under 26 år
n Utveckla lärlingssystem. 
n Generellt stärka kopplingen mellan 
utbildning och arbetsmarknad.
n Fler praktikplatser
n Stärk kunskapsinnehållet i skolan
n Nystartsjobb för unga 

2) Det finns en halv miljon utlandss-
venskar som studerar, arbetar och 
pensionerar sig i andra länder. Har ni 
några idéer gällande hur de kan göra 
insatser för Sverige? Om ja, vilka poli-
tiska åtgärder föreslår ni som skulle 
kunna uppmuntra till dessa insatser?
Utlandssvenskarna är viktiga för Sverige. 
Utomlands kan de bidra till en positiv 
Sverigebild. Genom de kunskaper och erfa-
renheter de besitter kan utlandssvenskar 
bidra till att stärka Sverige på olika sätt. 
Det ser vi inte minst i näringslivet.
En viktig politisk åtgärd är att främja män-
niskors fria rörlighet och göra det enklare 
för svenskar att kunna bo, studera, arbeta 
eller tillbringa ålderdomen utomlands, 
men även att förenkla för dem som åter-
vänder hem till Sverige. 

Den fria rörligheten möjliggör för 
svenskar i alla delar av världen att göra 
insatser för Sverige. Förutom svenskars 
möjligheter att röra sig gränslöst, måste 
rörligheten för tjänster bli bättre. Tjäns-
tesektorn utgör en viktig del av lösningen 
på hur Sverige kan säkra sin position som 
framgångsrik exportnation. T.ex. visar det 
brittiska intresset för svenska friskolor på 
tjänsteexportens potential. 

3) SINK-skatten med sina 25 procent 
skatt är en ständig återkommande 
klagofråga från utlandsssvenskar. Har 

ni några planer på att  förändra den 
på något sätt, eller till exempel sänka 
skatten till 10 procent?
Det finns inga planer på att sänka SINK-
skatten till 10 procent. Däremot vill vi göra 
allt vi kan för att ta bort de likviditetsef-
fekter som drabbar till exempel svenska 
pensionärer bosatta i Spanien. Till detta 
ska tilläggas att sedan 2005 kan svenska 
pensionärer utomlands välja att låta sig 
SINK-beskattas eller låta sig beskattas 
normalt. Eftersom Alliansregeringen infört 
ett förhöjt grundavdrag för personer som 
är över 65 år är det inte säkert att det är 
mest privatekonomiskt lönsamt att låta 
sig SINK-beskattas. Inkomståret 2011 kom-
mer det förhöjda grundavdraget att ha 
höjts i tre steg. Det blir då intressant för 
utlandssvenskar att välja normal beskatt-
ning istället för SINK-beskattning.

4) En rad skatter, som förmögen-
hets- och fastighetsskatt, har tagits 
bort. Detta är något som fått många 
utlandssvenskar att åter intressera 
sig för att bo i Sverige. Kommer ni att 
genomdriva ytterligare skattelättnader 
inom något område som kan gynna 
utlandssvenskar vid en valseger? Eller 
finns det risk för att ni återinför någon 
av de borttagna skatterna?
Vi har inga planer på att återinföra 
förmögenhetsskatten. Ej heller har vi 
några planer på att återinföra den gamla 
statliga fastighetsskatten. Vår priorite-
ring när det gäller skatter är att det ska 
vara lönsamt att arbeta, studera och 
driva företag i Sverige. Genom att höja 
jobbskatteavdrag, skjuta brytpunkten 
för statlig inkomstskatt samt se över 
bolags- och ägarskatter gynnar vi arbete 
och företagande. En sådan prioritering är 
också av godo för Sveriges pensionärer 
eftersom pensioner är helt beroende av 
att många arbetar och betalar in avgifter 
till det allmänna pensionssystemet, samt 
att det går bra för svenska aktiebolag så 
att dessa kan betala utdelningar och rän-
tebetalningar till tjänstepensionsbolag.

5) Varför diskuteras inte möjligheten 
att införa ett system där medborg-
arna kan rösta via internet? Det är 
något som skulle underlätta enormt 
för utlandssvenskar vid val.
Vi moderater står för uppfattningen att 
det är viktigt att så långt det är möjligt 
underlätta för alla våra medborgare, 
såväl i Sverige som utomlands, att kunna 
delta i den demokratiska processen. 
Ett sätt att delta är genom att rösta. Vi 
eftersträvar ett enkelt men effektivt 
valsystem och vi är därför inte emot 

tanken på ett elektroniskt internetba-
serat system för röstning. Det behövs 
dock en grundlig utredning kring hur ett 
sådant system skulle kunna utformas 
så att kvaliteten på valprocessen inte 
äventyras och så att t.ex. identifikation 
och valhemligheten kan garanteras. 
Någon sådan utredning pågår inte för 
närvarande.

6) Vilka åtgärder vill ni genomföra för 
att utlandssvenskar ska känna större 
samhörighet med hemlandet?
Vi är övertygade om att utlandssvenskar 
som för tillfället, eller på längre sikt, valt 
att bosätta sig i utomlands fortfarande 
är måna om att det går bra för Sverige. 
De flesta har släktingar, familj och vän-
ner kvar i landet. Banden är starka. För 
många är det också betydelsefullt vilka 
som företräder Sverige i internationella 
sammanhang. 

Det viktigaste för att utlandssvenskar 
ska känna samhörighet med hemlandet 
är att Sverige gör bra saker. Svenskar 
runtom i världen ska känna stolthet för 
sitt hemland, både för hur Sverige agerar 
hemma och internationellt. Vår ambition 
är att Sverige ska bli ett föregångsland. 
Vi ska vara ett föredöme för andra län-
der, ta plats internationellt och visa på 
ansvartagande. Sverige är ett litet land 
med en stark röst.   

Samhörigheten med hemlandet kan 
dessutom öka om det blir enklare att 
rösta från utlandet i de svenska valen (se 
fråga 5). 

7) Gällande FRA-lagen. Hur kan ni 
garantera utlandssvenskars integritet 
när en person bosatt utomlands rent 
teoretiskt numera inte kan kommu-
nicera med någon bosatt i Sverige 
utan att riskera att bli avlyssnad?
Tillstånd får INTE lämnas för signalspan-
ing som endast avser en viss person, dvs. 
en enskild individ. Inhämtningen måste 
avse utländska förhållanden av intresse 
för svensk utrikes-, säkerhets- eller förs-
varspolitik eller som utgör yttre hot. FRA 
kommer dessutom bara att få tillgång till 
trafiken i de signalbärare som domstolen 
har gett sitt tillstånd till. FRA har alltså 
INTE tillgång till all trafik som passerar 
Sveriges gränser. Domstolen beviljar 
signalspaning endast om ändamål 
såsom yttre militära hot mot landet; 
strategiska förhållanden avseende 
internationell terrorism och annan grov 
gränsöverskridande brottslighet som 
kan hota väsentliga nationella intressen 
och allvarliga yttre hot mot samhällets 
infrastrukturer. 

Moderaterna
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Över 150 personer kom till mottag-
ningen på Roger Smith Hotel i New 
York den 19 april. Inga flyg gick från 
Arlanda på grund av vulkanutbrottet 
på Island, så generalsekreteraren kom 
inte fram i tid. Tack vare vår styrelse-
ledamot Steve Trygg med våra lokala 
ombud i New York och New Jersey, 
Karin Trygg och Gunhild Ljung, 
kunde kvällen ändå genomföras med 
stor framgång! 

Publiken var entusiastisk och alla 
njöt av att träffas under så glada och 
otvungna former. Det finns många 
svenska organisationer i New York 
och SVIV-träffen gav dem alla en 

Vilken uppslutning. SVIV:s turné i USA i april blev mycket lyckad. Oscarsvinnare, framgångsrika utlandss-
venskar, många nya medlemmar och kära återseenden med gamla bekanta. Se bilderna och läs 

rapporterna från de fyra städer vi besökte under Fokus USA 2010. 
TEXT KARIN EhNbom-PALmquISt

NEw YORK
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Den andra SVIV-mottagningen ägde 
rum i San Francisco den 23 april. Vår 
styrelseledamot och Sveriges hono-
rära generalkonsul i San Francisco, 
Barbro Osher, tog emot i sin fan-
tastiska våning med utsikt över hela 
staden. Där samlades ett sjuttiotal 
svenskar till en underbar mottagning 
med mycket gott att äta och dricka 
och trevlig samvaro.

Många hade kommit från ställen 
utanför San Francisco och njöt av att 
träffas i denna härliga miljö. Många 
hade bott i The Bay area i många år, 
andra var mer nyanlända och invol-
verade i forskning eller affärsverk-
samhet. Även Handelskammaren, 
Svenska kyrkan och konsulatet var 
representerade.

Efter mycket god förplägnad var 
det dags för generalsekreteraren att 
presentera SVIV och berätta om 
projektet Fokus USA 2010 och om 

Fokus usA 2010
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chans att sluta upp tillsammans och 
ha en trevlig kväll.

Steve berättade om Svenskar i 
Världen och de fördelar föreningen 
har att erbjuda, vilket bemöttes 
med stort intresse. Vi hoppas nu på 
många nya medlemmar. Madeleine 
Kristoffersson och Eva Engman, med 
skicklig ackompanjatör på gitarr, 
stod för den mycket uppskattade 
underhållningen. Barbro Ehnbom 
framförde ett stort tack till Steve för 
en fantastisk och välorganiserad kväll 
och framförde också en hälsning från 
generalsekreteraren.

Tack vare ett stort antal generösa 
bidrag gick många av gästerna hem 
med roliga och trevliga door prizes. 
Sveriges nye honoräre generalkon-
sul i New York var med och många 
välkända och framgångsrika svenskar 
syntes i vimlet. En rolig och lovande 
start för Svenskar i Världens Fokus 
USA 2010 projekt. En lyckad inled-
ning inför den fortsatta turnen, då 
med generalsekreteraren på plats.
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våra planer framöver. På det följde 
en livlig diskussion med intressanta 
frågor och många anmälde sig som 
nya medlemmar. Varmt välkomna ska 
ni alla vara och vi ser fram emot att 
samarbeta nära med er.

Vår fantastiska värdinna blev 
också avtackad och ”dekorerades” av 
generalsekreteraren med den guldnål 
som tilldelas benefactors och ständiga 
medlemmar i SVIV. Välkommen 
Barbro som vår första medlem i 
denna nya kategori och ett varmt tack 
för din generositet och ditt värdskap i 
San Francisco!

Den 25 april bjöd SVIV:s ombud 
i Los Angeles, Kerstin Alm, på 
champagnebrunch vid poolen i sin 
trädgård i Los Angeles när gene-
ralsekreteraren kom på besök för 
att berätta om SVIV. Hon hade 
hjälp av SWEA, svenska skolan i 
Los Angeles, svenska kyrkan, och 
Svenska Handelskammaren i LA. 
Tillställningen förgylldes av dubbla 
Oscarsvinnaren Paul Ottosson, som 
visade upp de två Oscarsstayetterna 
han vunnit tidigare i år för sound 
mixing och sound editing av filmen 
Hurt Locker.

Under en solig och skön eftermid-
dag minglade ett sextiotal svenskar i 
trädgården och efter presentationen 
av föreningen, som följdes av många 
frågor, var det ånyo många som 
beslöt sig för att bli nya medlemmar. 
Vi välkomnar er alla och ser fram 

LOs ANGELEs
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Sista stoppet på generalsekreterarens 
rundresa i USA var i det vårfagra
Chicago. Tusentals tulpaner stod i 
blom längs ”The Magnificient Mile” 
på Michigan Avenue och solen glitt-
rade i de berömda skyskraporna.
Sveriges honorära generalkonsul i 
Chicago, Kerstin Lane, bjöd på mot-
tagning i sitt vackra hem med milsvid 
utsikt över staden. Där samlades ett
sjuttiotal svenskar och njöt av god 
mat och dryck och information om 
vad SVIV kan göra för dem. Många 
hade faktiskt inte hört talas om oss, 
men blev intresserade och föreningen 
fick många nya medlemmar under 
kvällen. 

Det var en mycket trevlig avslut-
ning på rundresan och alla dessa 
träffar med svenskarna i USA har 
givit mersmak. Det har också visat 
hur viktigt det är att hålla person-
lig kontakt med medlemmarna och 
andra intresserade svenskar på olika 
håll i världen och - inte minst - hur 
viktigt vårt nät av ombud är.

Utan er hjälp hade detta intensiva 
program inte kunnat genomföras i 
USA och det är också tack vare er 
som föreningen hålls levande och 
aktuell bland utlandssvenskarna. Ni 
är ju också vår förlängda arm och jag 
hoppas ni nu har fått förnyad energi 
att fortsätta ert mycket uppskattade 
arbete för SVIV. Jag tackar er.

CHiCAGo

emot att hålla kontakt med svensk-
kolonin i södra Kalifornien! Det 
var glädjande att så många långväga 
gäster hade kommit, ända från San 
Diego och Orange County. Svenska 
skolan i Orange County är förresten 
en av de utlandsskolor som har flest 
svenska barn och vi emotser närmare 
samarbete med er!

Vid träffen syntes många kända 
svenskprofiler verksamma inom olika 
områden i Los Angelesområdet, en 
av dem SWEA:s grundare och tidi-
gare Årets Svensk i Världen, Agneta 
Nilsson.
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AnnikA
SöRENStAm

Årets 
svensk
i VÄRLDEN
Det har gått två år sedan världens främsta damgolfare 
genom tiderna avslutade karriären, men utmärkelserna 
fortsätter att strömma in. Årets Svensk i Världen 2010 har 
också blivit utnämnd till Årets mamma. Nu är varumärket 
Annika den främsta insatsvaran i den affärsverksamhet hon 
har byggt upp sedan hon slutade spela.

TexT Axel Odelberg
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A nnika Sörenstam sitter uppkrupen 
i en vinröd soffa i vardagsrummet 
i sina svärföräldrars villa i Pitts-
burgh; Ohio. Hon har mysklä-
der på sig; joggingskor och en 
sweatshirt. Hon ska snart ut och 

promenera. På golvet lekar dottern Ava med An-
nikas svägerska.

Telefonen ringer. Annika sträcker sig efter luren 
och svarar. Det är ett väntat samtal. Tidpunkten 
uppgjord i förväg. Hon hör en mansröst i luren.

– Hej, jag heter Axel Odelberg. Jag ska intervjua 
dig för en artikel i tidningen Svenska i Världen.

 – Jag vet, svarar hon glatt.
Annika Sörenstam har blivit utnämnd till 2010 

års Svensk i världen, en utmärkelse hon kommen-
terar med orden ”Jag är mycket glad, det är en 
ära”. Under en tid svävade hon dock i okunnighet 
om utnämningen då SVIV:s företrädare hade vissa 
svårigheter att först nå kontakt med henne för att 
bibringa nyheten om hedersutnämningen. 

Årets svensk i världen 2010 utgör den senaste 
men säkert inte sista hedersposten på en meritlista 
som närapå skulle räcka två gångar fram och åter 
till månen. 

Är man världens genom tiderna främsta 
kvinnliga golfspelare fortsätter utnämningar och 
erbjudanden att dyka upp med viss regelbunden-
het även sedan karriären avslutats. 

Utöver utnämningen till Årets svensk i världen 
har Annika Sörenstam i år även förärats titeln ”Årets 
mamma” av barnklädesmärket Polarn o Pyret. Att 
återge hela hennes historiska meritlista finns det inte 
utrymme för i denna artikel men här följer några 
punkter:

• Under sin 15-åriga karriär som golfproffs vann 
hon sammanlagt 89 individuella titlar på de stora 
världsgolftourerna.
• Under ett enda år, 2002, vann hon 11 titlar. Under 
säsongen 2005 tog hon tio titlar.
• Hon har tjänat mer än 200 miljoner kronor i pris-
pengar och många gånger mer i form av reklam- och 
sponsorintäkter.
• Hon tilldelades Svenska Dagbladets guldmedalj 1995.
• Hon har röstats fram som Jerringprisvinnare två 
gånger – 1995 och 2003.
• 2009 fick hon H.M. Konungens medalj i 8:e stor-
leken i högblått band.
 
Ber man Annika Sörenstam att själv minnas höjd-
punkterna i karriären nämner hon de tio majortitlar 
hon vann, med US Open 2006 som den senaste. En 
annan höjdpunkt är den så kallade 59-rundan, 2001 
i Phoenix, Arizona, då hon gick en hel golfrunda 
under 60 slag.

Juryns motivering
Annika Sörenstam är en av världens 

genom tiderna främsta idrottskvinnor. 
Med otaliga segrar på världstouren under mer än 15 år har Annika varit den dominerande personligheten inom 

internationell damgolf. Hon har på ett 
fantastiskt sätt företrätt den svenska 

idrottsrörelsen runt om i världen. Genom 
sin hängivenhet och målmedvetna träning, sin personlighet och generositet 

blev Annika stilbildande för den yngre 
generationen idrottskvinnor. Annika är 

en utmärkt ambassadör för Sverige och 
svensk idrott.



och blev världskändis efter att ha tävlat 
mot herrarna. Det föddes åtskilliga 
flickor i världen som fick namnet An-
nika efter hennes framträdande i Fort 
Worth.  

Hon kommenterar själv händelsen 
med orden: Jag lärde mig oerhört 
mycket av den tävlingen och av alla 
förberedelserna. Det var ett stort steg 
för damgolfen och ett stort ögonblick 
för mig. Jag fick en styrka som jag 
hade nytta av senare.

Strävan efter offentlig uppmärk-
samhet hör dock inte till Annika 
Sörenstams drivkrafter. I början av 
karriären var hon till och med så blyg 
att hon såg till att bara bli tvåa i flera 
tävlingar för att slippa hålla segertalet. 
Så höll det på tills arrangörerna en 
gång sa att även tvåan måste hålla tal 
och då tyckte hon att isåfall kunde 
hon ju lika gärna bli etta.

– Uppmärksamhet och uppståndelse 
är något jag har fått lära mig att han-
tera, säger hon.

För en novis, obevandrad i golfens 
finesser och rekordtabeller är det svårt 
att riktigt greppa storheten i denna pre-
station men med tillägget att Annika 
Sörenstam är den hittills enda damgol-
fare i världen som lyckats gå runt en 18-
hålsbana på bara 59 slag blir storheten 
något fattbarare. 

En tredje sak hon gärna minns är 
gästspelet på herrarnas PGA-tour i 
Fort Worth, Texas  i maj 2003. Där 
spelade hon jämnt med de flesta av 
sina manliga konkurrenter fram till 
green. Puttningen gick däremot inte så 
bra, vilket enligt golfexperten Göran 
Zachrison berodde på att greenerna i 
herrtävlingar normalt är snabbare, det 
vill säga att gräset är mera ”snaggat” än 
vid damtävlingar. Hon blev utslagen 
efter två dagars spel men med mer 
träning på snabba greener skulle hon 
enligt Zachrison kunnat nå längre i 
tävlingen.

Den blygsamma placeringen till trots 
skrev Annika Sörenstam golfhistoria 
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Det är tack vare golfspelet som 
Annika Sörenstam gjort sig ett namn 
men hon hade mycket väl kunnat bli 
världsberömd även om hon aldrig hade 
rört vid en golfklubba. Från början var 
det tennis hon satsade på, en annan 
sportgren med utövare i alla länder.

Hon började spela när hon var fem 
men slutade efter elva år.

– Jag blev utbränd på tennis och tap-
pade intresset, berättar hon.

Det var först därefter som hon på 
allvar började spela golf. Vid sidan av 
tennisen hade hon annars mest spelat 
fotboll, volleyboll, pingis och åkt sla-
lom, en sport hon fortfarande älskar.

Golf inspirerades hon att börja med 
för att hennes föräldrar spelade.

– Jag hade spelat en del från tolv års 
ålder men när jag slutade med tennis 
började jag spela mer. Jag var 16 år 
och ju mer golf jag spelade, desto mer 
intresserade blev jag. 16 år är en bra 
ålder att börja koncentrera sig på bara 
en sport. 

Det var 1986. Tre år senare, 1989, 
fick hon följa med A-landslaget till 
Spanien. Året därpå började hon mär-
kas på allvar. Hon vann två amatörtäv-
lingar i Sverige och en stor internatio-
nell amatörtävling i Skottland, på St 
Andrews, ett namn med särskild klang i 
alla golfnördars öron.

Hon fick också representera Sverige 
under tävlingar i Japan vilket genere-
rade kontakter som ledde till att hon 
bosatte sig i Tucson, Arizona och bör-
jade plugga naturvetenskapliga ämnen 
på University of Arizona.

– Fast mest handlade det förstås om 
golf, säger hon. 

Hon blev kvar i Tucson i 2,5 år. 1993 
blev hon proffs och 1994 utsågs hon till 
”Årets nykomling” på LPGA-touren, 
damernas proffessionella golftour i 
Amerika. Samma höst blev hon för 
första gången uttagen till Europalaget 
inför lagtävlingen mot USA i den så 
kallade Solheim cup. Resten är historia, 
som det brukar heta i sportjournalisti-
kens värld av inflation i ordens valörer
16 år senare spelade hon sin sista 
tävling i karriären. Det var i Dubai i de-
cember 2008. Hon slutade sjua. Varför 
lade hon av? 

– Jag hade nått alla mina mål, klättrat 
till toppen och suttit där en stund. Det 
fanns inte längre något att göra som 
skulle ändra min karriär och jag läm-
nade när jag hade ännu hade kontroll.
Sedan dess har hon gift sig med ameri-
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kanen Mike McGee, fött en dotter och 
etablerat sig som affärskvinna baserad 
nära Orlando i Florida där hon driver 
en exklusiv golfskola uppkallad efter 
hennes själv: The Annika Academy.
I dag är hennes namn vad golfsvingen 
var under karriären, hennes främsta 
tillgång, som med rätt förvaltning ga-
ranterar henne en ekonomiskt bekym-
mersfri framtid. Namnet Annika är ett 
varumärke som 16 års framgångsrikt 
golfsvingande laddat med värden som 
kvalitet, förtroende, integritet och 
arbetsdisciplin. 

Exploaterandet av det egna varumär-
ket utgör kärnan i den affärsverksamhet 
hon nu driver.

– Mitt mål är att få varumärket att 
växa ytterligare, säger Annika, och hon 
har kommit en bra bit på väg.

Inte bara golfakademin bär hennes 
namn. Under det övergripande namnet 
Annika Business Ventures har hon 
samlat en serie olika affärsverksamheter. 
Där finns Annika Vineyards, Annika 

Financial Services, Annika Course 
Design, Annika by Cutter & Buck och 
stiftelsen Annika Foundation. Dessut-
om finns det numer en smyckeskollek-
tion som heter Annika, och en parfym.
Parfymen ANNIKA har enligt försälj-
ningssajten Golfnu.se en ny exklusiv 
doft med rik arom av ambra, vanilj, vita 
blommor och färska citrusfrukter.

– Jag blev kontaktad av ett företag 
som jobbar med att ta fram parfymer 
som ville använda mitt namn. Jag har 
tillbringat mycket tid på flygplatser 
och alltid doftat och åter doftat på alla 
möjliga parfymer och verkligen lärt mig 
vad jag gillar. Det beskrev jag för par-
fymmakarna. De hade grundkonceptet. 
Resultatet blev den här parfymen.
Annika Vineyards är ett samarbet med 
den kaliforniska vinfirman Wente 
Vineyards och bygger på det vinintresse 
som 16 års golfkarriär gett henne till-
fälle att utveckla. Hittills har samarbetet 
resulterat i ett exklusivt och fylligt rött 
vin kallat Annika Syrah. Som namnet 

antyder är det gjort på syrah-druva men 
innehåller även en fjärdedel cabernet 
sauvignon. Nästa produkt av samarbetet 
blir ett vitt vin med namnet Annika 
Chardonnay.

– När jag var med och tog fram de 
här vinerna provade jag gång på gång 
olika blandningar tills jag hade fått fram 
något som jag gillar, berättar hon entu-
siastiskt. Hennes sikte är inställt på att 
Annika-vinerna ska bli viner man pratar 
om. Åtminstone bland vinitresserade, 
för det handlar inte om enkla bag in 
box-viner utan exklusiva blandningar 
till ett pris av åtskilliga hundringar per 
flaska.

Vin och mat hör till hennes pas-
sioner och i matens fall inte bara som 
smakupplevelse. Det handlar även om 
att äta rätt och nyttigt. Kostlära hör till 
det som hon lär ut i sin barn- och ung-
domsinriktade stiftelseverksamhet An-
nika Foundation. Stiftelsen, som också 
delar ut ett golfstipendium, har som 
övergripande mål att lära barn värdet 
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av att leva hälsosamt och aktivt och att 
erbjuda förhoppningsfulla unga golfare 
tillfälle att förverkliga sina drömmar.
Annika by Cutter & Buck, är en kollek-
tion golfkläder för kvinnor som mark-
nadsförs av den svenske entreprenören 
Torsten Janssons företag New Wave.

– Jag sponsrades av New Wave och de 
frågade mig om jag inte kunde komma 
med en klädkollektion. Det har blivit en 
serie i ett lite yngre europeiskt snitt.

Formgivning av ett lite annat slag 
handlar det om i verksamhetsområdet 
Annika Course Design, nämligen golf-
banor. Annika Sörenstam är nu i färd 
med att rita sin nionde golfbana. 

– Man får en yta att arbeta med och 
vet var husen ska ligga. Sedan gäller det 
att åstadkomma något som ger spelarna 
tillfälle att använda alla klubborna i 
bagen. Det ska finnas långa partier och 
korta. Greener ska formges och bunkrar 
placeras ut. Jag gör ett antal besök på 
platsen innan ritningarna är klara.
Det har gått nästan 20 år sedan Annika 
Sörenstam flyttade från Sverige men 

hon håller kontakt med familj och vän-
ner och brukar besöka Sverige 1-2 om 
året. Och hon följer nyheter på internet 
och firar jul och påsk på svenskt vis, 
men vad har hennes svenska bakgrund 
haft för betydelse i golfkarriären?

– Det innebar att jag tidigt fick 
möjlighet att tävla mot andra och på det 
sättet utveckals och bli tuff. Vi är duk-
tiga i Sverige på att få ut våra idrotts-
män i världen och ta hand om unga 
talanger.  Har man intresse får man 
vara med och blir stöttad. Här i USA är 
det annorlunda. Här måste man vara rik 
för att vara med och det ges inte samma 
stöttning och träning.

Om sex år, vid sommar-OS i Rio 
de Janeiro 2016, debuterar golf som 
olympisk gren. Annika Sörenstam har 
själv varit med om att se till att golfen 
tas upp på det olympiska programmet. 
Siktar hon på att göra come back och 
ställa upp för Sverige i Rio?

– Nej, jag har inga såna planer.
Är det uteslutet?

– Nej...

2009 Hans Blix,
föreläsare och debattör.

2008 Anne Sofie von Otter,
operasångerska.

2007 Hans Rausing,
grundare av Tetrapak.

2006 Bertil Hult,
grundare av Europeiska Ferieskolan, EF.

2005 Jan-Ove Waldner,
bordtennisstjärna.

2004 Margot Wallström,
EU-kommissionär.

2003 Jonas och Robert
af Jochnick,
Oriflamekoncernens skapar...

2002 Yngve Bergqvist,
entreprenör.

2001 Sven-Göran Eriksson,
förbundskapten.

2000 Håkan Lans,
uppfinnare.

1999 Benny Andersson och Björn 
Ulvaeus, kompositörer & textförfattare.

1998 Adolf H. Lundin, 
entreprenör & företagsledare.

1997 Astrid Lindgren, 
författare.

1996 Peter Jablonski,
pianist.

1995 Agneta Nilsson,
grundare av organisationen SWEA.

1994 Torbjörn Lagerwall,
professor och teknikforskare.

1993 Lars Gustafsson,
författare och professor.

1992 Percy Barnevik,
koncernchef ABB.

1991 Lennart och Sonja Bernadotte, 
greveparet på Mainau.

1990 Pontus Hultén, 
professor och museiman.

1989 Ingvar Kamprad, 
grundare av IKEA.

1988 Oscar Carlsson, 
missionär och uppfinnare.

Tidigare
Årets Svensk i Världen
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Våra kliniker finns på 
Sophiahemmet Valhallavägen 91 och på Valhallavägen 58

Box 5605 • 114 86 Stockholm 
Tel +46 8 508 949 11, telefontid kl 8.30-12 • Fax +46 8 508 949 38 
privat@stockholmsogonklinik.se • www.stockholmsogonklinik.se

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

smögenbadenbrf

Med oslagbar 270 graders havsutsikt längst ut på klippor-
na på Smögenön ligger Brf Smögenbaden. Läget i Smö-
gen i Bohusläns vackra skärgård med havet och de mjukt 
rundade klipporna som närmsta granne är oslagbart. Här 
får du ett stilrent och modernt boende med Smögens alla 
nöjen och affärer inom gångavstånd.

Ta chansen att bli ägare till en nybyggd lägenhet med unikt 
läge och en magisk havsutsikt som kan avnjutas från den 
enorma altanen, uteplatsen eller balkongen. Goda uthyr-
ningsmöjligheter samt möjlighet till garageplats. Bostäder-
na varierar i storleksordning från 54 kvm till 140 kvm. 

Pris från 2 250 000 kr. 
Månadsavgift från 1 654 kr/mån 

kontakt Projektör A.L.M Equity AB
Luntmakargatan 66, 113 51 Stockholm 
08-562 303 00, www.almequity.se

Kontaktperson: Louise Eklund
louise.eklund@almequity.se
+46 70 730 6996

Advokatbyrå Tove Sjövall AB

Med erfarenhet från egen utlandstjänstgöring 
erbjuder advokat Tove Sjövall juridisk expertis 
till privatpersoner och företag.

Specialområden: svensk och internationell affärs-
juridik och svensk internationell privaträtt ex: 
• familjerätt • arvsrätt • arbetsrätt • socialförsäkringsrätt 
• folkbokföring • arbetstillstånd

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



Plats för 
porto

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

Den nya upplagan är 
uppdaterad på alla områden. I boken 
finns även en praktisk checklista och alla 
viktiga adresser inför utlandsflytten.

Ja, tack var god skicka:
.........ex av Bosättning utomlands
.........ex av Återflyttning till Sverige

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

Exkl.porto och exp.avg.

Namn............................................................................

Företag.........................................................................

Adress...........................................................................

Postnr.........................Ort.............................................

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

Svenskar i Världen
Box 5501
114 85 Stockholm

10:e uppdaterade upplagan 
av Bosättning utomlands

!

Ny 
Uppdaterad upplaga!(Febr. 2006 Sellin)



Om jag fick bara ett ord för att beskriva som
maren på UISS skulle jag använda ”underbart”! 
Mina föräldrar kommer från Sverige och Nya 
Zeeland men jag växte upp i U.S.A. Jag har 
rest till Sverige många gånger och kunde 
prata bra svenska men hade aldrig lärt mig 
grammatiken eller att skriva. Det finns klasser 
för alla nivåer. På UISS deltog jag i svenska för utlandsvenska ung
domar, en special klass för de med en svensk bakgrund men har 
kanske bott utomlands i många år. Det visade sig att vi alla hade 
svenska mammor. Eleverna i min klass kom ifån U.S.A., Kanada, 
Cypern, Schweiz, och Belgien. 

Undervisningen var mycket intensiv, men så ska det vara om man 
vill lära sig språk. Det finns många aktiviteter nästan varje dag som 
gör att man lär känna svenska folket och kulturen. Uppsala är en 
väldigt vacker kulturstad. Till slut skulle jag rekommendera UISS 
med allra högsta betyg. Och om du är som mig och har en svensk 
bakgrund och kan prata lite så skulle jag säga att du måste komma!

Carl Harris, student, 
utlandssvensk, 25 år,  
carljkharris@gmail.com

+ 31 13 5212388

Uppsala International Summer Session
Box 1972, 751 49 Uppsala  •  tel:+46-704375866/+31-6-22439491
e-mail: director@uiss.org  •  website: www.uiss.org

Underbart att läsa 
svenska i Uppsala!

Att förstå och tala olika språk öppnar dörrar till många karriärmöjligheter 
så väl utomlands som här hemma. 

Allt du behöver är tillgång till en dator med bredbandsuppkoppling, en 
headset med mikrofon och en kamera. Tekniken möjliggör kontinuerlig 
kommunikation mellan studenter och lärare liksom inom studentgruppen, 
vilket bidrar till kurser av hög kvalitet.

Du kan studera en mängd språk: engelska, italienska, spanska, svenska, 
tyska, franska, japanska, portugisiska, ryska, arabiska  och kinesiska.

Världen ligger öppen för dig!

Var du än befi nner dig i världen 
kan du studera språk hos oss.

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



Stöd Svenskar i Världen!
Vi bevakar dina intressen och kämpar för dina rättigheter!

Vi påverkar beslutsfattare! 

Vi håller dig informerad om vad som händer i Sverige!

Hjälp oss fortsätta informera, bevaka och påverka beslutsfattare 
i frågor gällande utlandssvenskar!

Ditt bidrag betyder mycket. Du eller ditt företag kan bli medlem redan i dag. 

Vi tar även emot generella donationer till vår ideella verksamhet.

Plusgiro 504-1   Bankgiro 732-0542   IBAN: SE75 5000 0000 0521 3100 1002   SWIFT: ESSESESS

Det här får du som föreningsmedlem!
Intressanta förmånspaket till alla medlemmar!

Ett utökat stipendieprogram för studenter!

Tidskriften Svenskar i Världen fyra gånger om året!

Råd och stöd kring flytt, skattefrågor och mycket mer

Läs mer på www.sviv.se

POSTTIDNING B
Vid definitiv avflyttning och när eftersändning 
slutat gälla, var god returnera tidningen:
Föreningen Svenskar i Världen,
Box 5501, SE-114 85 Stockholm, Sweden
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