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Stockholms stad söker
Kreativ och självgående enhetschef till verksamhetsområdet LSS-bostad.

ANNONS:Svensken drömmer om ett liv utomlands. Sol och 
värme lockar, men även lusten att upptäcka nya 
kulturer. Här är fem sätt att ta dig ut i världen.

Här är fem sätt som tar dig ut i 
världen
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Klarar du av ”tuffaste jobbet”?
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Skriv ut
Öka textstorlek
Rätta artikeln 

Tänk på det är innan 
du flyttar utomland 
Finansiering
Gör en kalkyl över kostnader 
så att du kan försörja dig. 
Ska du plugga - studielånet 
kanske inte täcker allt men 
från 1 juli kan du även låna 
till bland annat resor, 
försäkringar och 
terminsavgifter.
Skatt
Ska du skatta i Sverige eller 
ditt nya land? 
Utlandssvenskar är 
skattskyldiga i Sverige om de 
till exempel har kvar sin före 
detta permanentbostad eller 
bedriver näringsverksamhet 
här. Kolla med Skatteverket
vilka regler som gäller.
Försäkring
Se över ditt försäkringsskydd 
för bland annat bostad och 
sjukdom. Skaffa 
utlandsstudieförsäkring om 
du ska plugga.
Hälsa
Se över ditt 
vaccinationsskydd.
Pass och visum
Kontrollera om du behöver 
visum för att vistas i landet - 
och var ute i god tid.

Nu har årets stora semesterperiod startat och en stor del av svenskarna 
packar resväskan och drar till andra länder. Vissa får blodad tand och vill 
stanna för gott. Äventyret lockar och lusten att få förverkliga sina 
drömmar.
För somliga stannar det vid en dröm – för andra blir det verklighet.
Enligt en ny kartläggning av föreningen Svenskar i Världen har svenskar 
som bor utomlands i över ett halvår ökat, och i dag bor drygt 660.000 
svenskar utomlands. Ett varmare klimat är en vanlig orsak till att man 
väljer att flytta till ett annat land. I en ny enkät som föreningen gjort 
svarade många av de runt 3.000 deltagarna att arbete var ett minst lika 
viktigt skäl.
– De hade fått chansen att få jobba och göra karriär någon annanstans, 
säger Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare på Svenskar i 
Världen.
Största grupperna är dock pensionärer och studenter. Runt 375.000 
svenska pensionärer är bosatta utomlands.
Vad är det då som lockar?
Karin Ehnbom-Palmquist tror att det ökande intresset för ett liv 
utomlands beror på globaliseringen och att rörligheten inom EU har 
förenklats. Hon har själv erfarenhet av att vara utlandssvensk i 24 år, 
bland annat som ambassadör i Mexiko.
– Det är fantastiskt att få tränga in i ett lands kultur och är något helt 
annat än att åka på semester. Det öppnar ens sinne, säger hon.
– Nackdelen är att man missar viktiga saker som händer med familjen 
och vänner i Sverige som man inte kan vara med på. Även om vi i vår 
familj kom hem varje sommar missar man det dagliga. Men det har varit 
berikande och jag skulle aldrig ha velat leva på ett annat sätt.
I takt med att fler svenskar bor utomlands har försäljningen av bostäder 
utomlands också stigit. Åsa Holmsten är projektansvarig på Fair Media 
som anordnar mässor för att köpa bostad utomlands.
– Vi säljer inget själva men har sett genom åren att intresset har ökat. På 
mässan i Stockholm i februari hade vi besöksrekord, men vi har ingen 
statstik över hur mycket som köps, säger hon.
– Om den här sommaren fortsätter med det här dåliga vädret kommer vi 
få ännu mer besökare. Det har vi sett tidigare. Vårt klimat gör att vi vill 
flytta till andra länder.
Sedan de drog i gång för tolv år sedan har målgruppen förändrats. Då 
var det mest välburgna äldre som ville fly den svenska vintern, i dag är 
det väldigt blandat och många av besökarna är barnfamiljer.
– I stället för att köpa en dyr sommarstuga i skärgården så köper de ett 
hus utomlands som de hyr ut när de inte själva är där, säger Åsa 
Holmsten.
Majoriteten utlandssvenskar bor i något av EU-länderna med Spanien i 
topp, men Thailand och USA är också populära. Ekonomi är ofta 
avgörande i valet av land och möjligheten till försörjning.
– Vi ser att i länder svenskar åker till på semester ökar intresset att även 
köpa bostad. Portugal har ökat mycket den senaste tiden eftersom det är 
fördelaktig skattemässigt för pensionär, säger Åsa Holmsten.
För den som inte vill spela golf på spanska solkusten eller spendera 
dagarna på stranden kan volontärarbete var ett alternativ. Utbudet är 
stort av såväl ideella som vinstdrivande aktörer och kan handla om 
alltifrån trädplantering till att jobba på barnhem.
Även här syns en uppåtgående trend.
– Det har blivit en volontärboom de senaste åren, säger Sofia Gadelii, 
kanslichef på PeaceWorks som är en ideell organisation som riktar sig 
mot unga mellan 18 och 30 år.
– Men vi har även äldre, nyligen skickade vi till exempel en grupp 
pensionärer till Nepal.
På PeaceWorks intervjuar de alla sökande. De antagna volontärerna får 
sedan gå en kurs innan de åker till ett land för att delta i ett projekt. 
Inställningen hos volontären är viktig.
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– Vi försöker vara tydliga med att man inte ska tro att man ska förändra 
världen, det fungerar inte så, utan man är där för att lära sig om en 
annan kultur.
Sofia Gadelii har själv arbetat som volontär på en skola i Peru vilket var 
en värdefull erfarenhet.
Varför är volontärresor så populärt?
– Dels för att det är en form av världsligt ansvar, att man vill göra något 
som känns bra. Sedan handlar det om sin egen utveckling, det kanske 
man inte tänker på. Men man får känna sig som en bra person och får 
göra något gott för andra.
Att få en djupare kulturell förståelse och att man får uppleva mer 
äventyrliga inslag än som vanlig turist bidrar också, tror hon. Och 
språkdelen.
– Vissa kommer hem och kan prata flytande spanska efter ett år i 
Colombia, säger Sofia Gadelii.
Priset för volontärresorna hos PeaceWorks är 11.000 - 41.000 beroende 
på hur länge man stannar. Flyg och privata omkostnader tillkommer och 
man arbetar 20 till 40 timmar i veckan. Majoriteten av volontärerna 
stannar i 6-8 veckor men rekommendationen är att stanna minst ett 
halvår.
Fem sätt som tar dig ut i världen:

Pensionär
Många drömmer om att spendera sista tiden i livet i ett 
varmare klimat. I de flesta fall är det inga problem att få 
sin pension utbetalad till ett annat land. DN har listat 
vad du behöver tänka på.

Arbeta
Världen är full av möjligheter för dig som är sugen på att 
arbeta i ett annat land. På arbetsförmedlingens hemsida
finns råd och tips. Au-pair är ett sätt att ta sig utomlands 
på för den som saknar utbildning.

Studera
Antalet studenter som väljer att förlägga praktik eller 
studier utomlands ökar. Vissa väljer att läsa på distans, 
andra att utbildar sig vid ett lärosäte i landet. Utbudet är 
stort och rymmer allt från enstaka kurser till 

universitetsstudier. På CSN:s hemsida kan du läsa mer om lån och 
bidrag.

Volontär
Volontärjobb finns inom många olika områden. Vissa 
förmedlingar har resor som volontär i kombination med 
språkkurser och kan ha olika inriktning exempelvis 
miljövård, hälsovård, socialt arbete eller katastrofhjälp. 
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Vissa är inriktade på hjälparbete i ett visst land eller en viss region. Här 
kan du läsa mer om vad som gäller.

Bostad
Drömmen om en bostad i värmen kräver förberedelse.
Ofta är det mer byråkrati och annan lagstiftning än i 
Sverige. Att anlita experthjälp är därför vara bra. Vill du 
inte lämna Sverige för gott kan en andelslägenhet vara 

svaret.

Missa inga nyheter i sommar – ladda ned DN:s app
• Du som har Iphone hittar appen här – och du som har Android-telefon 
hittar den här.

Dela med dina vänner

ANDRA LÄSER JUST NU

ÖB: Vi gjorde fynd på land
SD-ledarens svärmor lämnar partiet
Säkerhetstjänstens egna tortyrbilder bevis mot al-Assad

Höstens mattor är här!
Selected Rugs - Kvalitet & design som är skonsam mot plånbokenKilandsMattor.se
Investera i fastigheter
Bli delägare i utvalda fastighetsprojekt med god avkastning.Tessin.se
Har du frågor om ITP?
Läs allt om kollektivavtalade försäkringar för arbetsgivare på finfa.sewww.finfa.se
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Spralligt, charmigt och hett
Mezzostjärnan Cecilia Bartoli. ”En uppvisning i 
ädlaste miniatyrkonst”, tycker Camilla Lundberg. 
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Dags att flytta? Underlätta din flytt och ta 
hjälp av våra rekommenderade företag.
Bästa flyttfirmorna i Stockholm
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Efter DN:s larm: SL 
halverar kontroller
Gäller direkt. ”Vi måste också se till att ställa krav på 
konduktörerna.” 

Resenärer: Så hotas vi 
av kontrollanterna
Klagomålen strömmar in till SL. ”Jag kommer att 
kasta av dig som en hund från tåget.” 
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Regeringen kan inte 
kräva VW på pengar
Transportstyrelsen avfärdar utredning. ”Det är inte 
relevant här.” 

Foto:Nicklas Thegerström

Samsung misstänks 
för VW-aktigt fusk
Ska ha fått apparater att dra mindre i testmiljö. TV kände igen testfilm. 

KRIGET I SYRIEN 

Ryskt stridsflyg till 
ny attack i Syrien
30-tal nya räder i Syrien. Uppges ha attackerat USA-stödd trupp. 

Så påverkar Ryssland kriget
Ryssland på allvar militärt involverat. ”Putin vill behålla ryska närvaron.” 

Finansministern vill agera mot Volkswagen. Kan kräva ersättning. 
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Ladda ner DN:s app!
Få nyhetsflashar i din 
mobil. Massor av läsning. 

MAGDALENA 
RIBBING

Man får vara tacksam så 
länge bröllopsparen 
inte önskar sig 
amorteringar på 
bostadsrätten. 

ELISABETH 
ÅSBRINK

Detta är inte reklam, 
det handlar om 
yttrandefrihet. Det vill 
säga om liv eller död. 

STINA 
OSCARSON

Om varumärket 
”Sverige” bara ska 
stärkas med ”goda” 
värderingar – vad säger 
det då egentligen om 
oss? 

Mer från förstasidan

Vägen till det vilda Irland
Bilresa. Det gröna sköna pastorala möter den vilda 
Atlantens mäktiga vågor. 

Här trivs Amy Deasismont
I min soffa. Sångerskan/skådespelaren har hittat 
hem: ”Tavlan fick jag av gammelmorfar.” 

Anlita hantverkare 

Resor 
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Beviset för al-Assads 
grymma diktatur
Bilder från tortyrcenter. Smugglade ut bevis på hur kritiker torterats ihjäl. 
DN:s Erik Ohlsson om Syrien: Skräckväldet är vardag för syrierna. 
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Nyheter direkt till dig 

Senaste nytt
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Stockholm
Världen
Ekonomi
Sport
Kultur

DN I MOBIL & PLATTA
Tidningen i digital form 

Hämta appen Dagens Nyheter 
till iPad och iPhone här och till 
Android här. 

DN I DATORN
Tidningen i digital form 

Du som är prenumerant läser 
hela nyhetsutbudet 
på dn.se/dagenstidning

DN SOM PDF
Tidningen i digital form 

PDF-tidningen är ett smidigt, 
papperslöst sätt att läsa Dagens 
Nyheter på. Läs PDF-tidningen

WEBBSUPPORT
Hjälper dig med frågor 

DN.se webbsupport hjälper dig 
med frågor om hur vår sajt 
fungerar och inte fungerar.
Kontakta DN webbsupport.

PÅ BIO I STOCKHOLM Köp eller reservera dina biobiljetter här
Bioprogrammet

Bioprogrammet

Amy
Torsdag   dag
Black Mass
Torsdag   dag + kväll
Dark Places
Torsdag   kväll
Dheepan
Torsdag   kväll
En labyrint av lögner
Torsdag   kväll
Ett päron till farsa: nästa generation
Torsdag   dag + kväll
Everest
Torsdag   dag + kväll
Flocken
Torsdag   dag + kväll
Flyg! sa Alfons Åberg
Torsdag   dag
Glada hälsningar från Missångerträsk
Torsdag   dag + kväll
Havets sång
Torsdag   dag
Hitman: Agent 47
Torsdag   kväll
Insidan ut
Torsdag   dag + kväll
Jag är Ingrid.
Torsdag   dag + kväll
Kvinnan i guld
Torsdag   dag + kväll
Mandarinodlaren
Torsdag   dag
Marshland
Torsdag   kväll

Maze Runner: The Scorch Trials
Torsdag   dag + kväll
Min lilla syster
Torsdag   dag + kväll
Minioner
Torsdag   dag
Mission: Impossible – Rogue Nation
Torsdag   dag + kväll
Nicke Nyfiken 3: Tillbaka till djungeln
Torsdag   dag
No Escape
Torsdag   kväll
Pixels
Torsdag   kväll
Sicario
Torsdag   dag + kväll
Sinister 2
Torsdag   kväll
Southpaw
Torsdag   kväll
Straight outta Compton
Torsdag   dag + kväll
Så ock på Jorden
Torsdag   dag + kväll
The Man from U.N.C.L.E.
Torsdag   kväll
The Vatican Tapes
Torsdag   kväll
Trainwreck
Torsdag   kväll
Vem är var?
Torsdag   dag

Amour fou
Amy
Dheepan
Flocken
Himmel över Havanna
Jag är Ingrid.

Jordens salt - en resa med Sebastiao Salgado
Kvinnan i guld
Leviatan
Melbourne
Min lilla syster
Phoenix
Så ock på Jorden
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