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Finnes: Elever 

Hej!
Vi söker lärare.

Är du lärare, kanske tjänstledig eller helt enkelt söker ett lärarjobb på distans? Då är du välkommen till oss!
Vi erbjuder en-till-en lektioner via internet för hemmasittare i Sverige. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm men våra 

lärare är spridda över världen. Undervisningen sker på Learnoxplattformen – elev och lärare ser och hör varandra under 
hela lektionen och du har tillgång till olika specialpedagogiska verktyg. Resultatet blir att man bryter den isolerade situa-

tionen, ökar självförtroendet och fyller kunskapsluckorna. Målet är att eleven ska återgå till ordinarie undervisning. 

• Undervisningen sker i huvudsak på svenska

• Vi söker heltid, deltid och extralärare

• Vårt ”klassrum” är på webben; dator- och webkameravana är meriterande

www.learnox.se   |   www.facebook.com/Learnox   |   www.youtube.com/LearnoxSE
Ring + 46 8 23 17 11

Hjärtligt välkommen till oss.  Skicka snarast din ansökan till: jobb@learnox.se  Torvid Hafström, skolchef

Sökes: Lärare på distans

http://www.sviv.se
http://poststugan.se
http://www.learnox.se
http://www.stadsbudskontoret.eu
http://www.poststugan.se
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generalsekreterare 
för svenskar i världen

Karin Ehnbom–Palmquist
karin@sviv.se
www.sviv.se

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Kära läsare, 

Välkomna till ett nytt nummer av Svenskar i Världen! Jag ser framemot ett spän-
nande år fullt av aktiviteter tillsammans med er. Vårt kansli sjuder av entusiasm 
och vi har startat nya projekt med våra huvudintressenter för att underlätta 
kommunikationen med vänner och medlemmar i världen. Vi fortsätter att förbättra 
vår webbplats, med målet att ni där ska kunna finna all relevant information inför 
och under utlandsboendet.

Det ska bli enklare att på webbplatsen bli medlem eller att prenumerera på tidning och nyhetsbrev. 
Vi strävar efter att nå ut till många fler av de 660 000 svenskarna som bor utanför Sverige. Ni är en 
viktig grupp och gör stora insatser för Sverige på olika platser i världen – det budskapet vill vi sprida 
i kontakter med myndigheter och media. Med fler medlemmar blir vi starkare.

För att få en bättre uppfattning om vilka frågor ni vill att vi ska driva för er har vi nyligen gått ut med 
en enkät via e-post med en rad frågor. Vi hoppas på stort gensvar och ber alla som kan svara!

Jag har nyligen varit i Paris och träffat svenskar på ett seminarium med Svenska Handelskammaren 
och på ett möte hemma hos Sveriges Ambassadör Veronika Wand-Danielsson. Många intressanta 
ämnen diskuterades och ska följas upp vidare, bland annat utbildningsfrågor. Det är viktigt 
att utländska betyg och examina värderas rätt vid fortsatta högskolestudier i Sverige och att 
utlandssvenska ungdomar får information om vad som gäller för inträde till svensk högskola, bland 
annat gymnasiebehörighet i svenska.

Vår nybildade ungdomsgrupp har satt ungdomsfrågorna på kartan och vi kommer under året åter-
komma med mer information. Svenskar i Världen vill uppmuntra unga som reser ut för att plugga 
eller jobba och vi söker också fler ungdomsombud som kan hjälpa till . Om du känner någon eller 
själv är intresserad så hör av dig till kansliet!

Den 10 mars är jag i Bryssel för att träffa svenskar. Vi ses i Svenska kyrkan på Avenue des Gaulois 
35, klockan 18.30. Jag ser framemot att träffa er i Bryssel och lyssna på era frågor. Välkomna!

Njut av dagens tidning och hör gärna av er med förslag eller kommentarer!

Med varma hälsningar

Karin Ehnbom-Palmquist
Generalsekreterare

http://www.sviv.se
mailto:karin%40sviv.se?subject=
http://www.sviv.se
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Anna Petterson, 20, UISS 2015                                                UTLANDSSVENSK STUDENT, ITALIEN

Som utlandssvensk pratar jag ofta svenska hemma, men för att fördjupa mina skriftliga kunskaper anmälde jag mig till UISS. Jag lyckades få ut mycket 
mer än vad jag hade förväntat mig. Jag fi ck utmana mig själv på olika sätt: lära mig att använda språket ute i det svenska samhället, utveckla ett genomtänkt 
skrivande, läsa texter som jag nog annars aldrig skulle ha läst och mycket mer. De utmärkta lärarna såg till att det blev intensiva men även roliga studier. 
Dessutom gav UISS mig en unik möjlighet att tillgodogöra mig en riktig svensk upplevelse. Tack vare boende i Uppsala som en student, de olika 
organiserade aktiviteterna  och alla de trevliga och motiverade studenter som jag mötte, fi ck jag en bättre känsla av vad det betyder att vara svensk. För 
ungdomar med samma bakgrund som jag, vill jag absolut rekommendera UISS kurserna!               Contact: petterson.anna.s@gmail.com

Study Swedish in Uppsala at

Study the Swedish language in the morning and your choice of a Swedish culture, history or society course in 
the afternoon. We offer language courses on all six CEF levels - and three more!

One of our intensive Swedish classes Class performance at the musical evening Cray� sh dinner All students during the third session

Why Uppsala Int’l Summer Session?

The UISS is Sweden’s oldest and largest academic 
summer program, offering a well-developed curriculum. 
We organize excursions around Sweden to experience 
Swedish culture, history, and society fi rst-hand. 
Uppsala is Sweden’s oldest university town, charming 
with its lively student atmophere and scholarly with its 
academic traditions - only 45 minutes from Stockholm!

Afternoon course themes

Swedish and/or Scandinavian...
• History and society
• Legends and folklore
• Gender and sexuality 
• Music, fi lm, arts and drama
• Continued language studies

June 19 - August 19, 2016

Uppsala International Summer Session
Two, three, six and nine weeks in Sweden’s most lively student environment

Drs. Nelleke Dorrestijn
director@uiss.org

Phone: 
+31 6 2243 9491 or
+46 704 37 58 66

www.uiss.org

Contact

www.lundsbergsskola.se    |    +46 550 74 05 00    |    info@lundsbergsskola.se

http://www.sviv.se
http://www.uiss.org
http://www.lundsbergsskola.se/


Är en besökare på Näringsdepartementet 
inte anmäld i receptionen, får veder-
börande snällt stanna ute. Centralposthuset 
som Ferdinand Boberg ritade är idag 
renoverat och draperat med övervakning-
skameror vart man än tittar. Det känns 
som en bepansrad högborg. För att komma 
vidare från receptionen får alla gå igenom 
säkerhetsslussar. Alla klämmer sig här, är 
det första jag får höra. 

Grattis till ditt relativt nya jobb. Vad är det 
roligaste med att vara näringsminister?

Det är dels att jag får träffa så många 

intressanta, driftiga och trevliga männis-
kor, dels den internationella aspekten att 
jag känner att vi når ut globalt och kan 
göra skillnad för många. 

Exportstrategin Team Sweden lanserades 
förra våren och regeringen investerar 800 
miljoner kronor på exportfrämjande de 
kommande åren. Vad har ni genomfört?

Alla berörda myndigheter har fått direktiv 
att exportstödet till företag ska samordnas 
och informationen ska bli tydlig om vem 
som gör vad och vart företagare ska vända 
sig i olika situationer. 

Vi har gjort många exportfrämjande resor. 
Jag började med en stor delegation som 
åkte till Brasilien där inte minst hälso- 
och sjukvårdsminister Gabriel Wikström 
gjorde avtryck för svensk export inom life 
science och medicin.

I år öppnar vi regionala exportkontor 
i Sverige på fem-sex platser runt om i 
landet, om ska bistå små och medelstora 
företag att ta klivet ut på export.

Vad är viktigast med exportstrategin? 

Det är att Sverige har halkat efter inom 

Sveriges tävlingsinriktade näringsminister 
fokuserar på export och digitalisering
Mikael Damberg vill förstärka Sveriges export. Regeringens strategi ska öka främjandear-
betet utomlands. Många myndigheter och organisationer i Sverige hjälper företag som vill 
satsa på export, men det är en djungel att få reda på vem som gör vad. I exportsatsningen 
Team Sweden ska allt stöd samordnas. Utlandssvenskar är enligt Damberg ytterst viktiga för 
att upprätthålla och utveckla Sveriges varumärke som en attraktiv handelspartner. 

text och foto ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ
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export under de senaste åren. Vi är ett 
synnerligen exportberoende land, men 
exporten som tidigare utgjorde en 
större del av Sveriges BNP har dalat. 
Tyskland ökade sin exportandel av 
deras BNP och vi ville ta ett krafttag 
för att vända trenden så att exporten 
återigen utgör en större del av BNP. 

Så det var inte för att skapa mer 
jobb, ni har ju gått ut med att 
Sverige ska ha lägst arbetslöshet 
inom EU 2020? 

Det kommer på köpet - ökad export 
ger fler jobb.

Med exportstrategin ska nuva-
rande export kompletteras och 
utökas geografiskt från närliggande 
marknader. Är det inte lättare att 
skapa merköp från befintliga, trogna 
kunder som till exempel Norge, än 
att hitta och övertyga nya?

Jo, absolut, och det är därför vi riktar 
stödet mot marknader där det inte 
är lika lätt för svenska företagare att 
lyckas med export. Vill företag starta 
med export till Norge eller ett annat 
land i Europa klarar de det utan större 
problem själva. Vi går in med hjälp 
där det är svårare för företag att nå ut.

24 “handelsministrar” i regeringen 
ska ut på främjartåg. Vad är nytt 
under solen - värvarresor har gjorts i 
decennier där olika ministrar ingått?

Nja, förvisso, men istället för att som 
tidigare bara en minister ska axla hela 
ansvaret för Sveriges export, är det 
nu tydligt utlagt på samtliga minis-
trar. Alla ministrar i den nuvarande 
regeringen har i uppdrag att öka 
Sveriges export. En hälsominister 
i Indien gör mycket mer nytta för 
medtech företag än en handelsminis-
ter som kan litet om mycket.

Ska det bli en gemensam webb-
plats för de företag som vill börja 
exportera eller nå en ny marknad, 
när ni vill samordna stödet?  På 
myndigheternas sajter är det svårt 
att hitta något om Team Sweden och 
en googling ger mest idrottsrelat-
erad information.

Nej, det blir ingen 
gemensam sajt, men 
vi ska ha ett digitalt 
showroom där olika 
företag får visa upp 
sina exportprodukter. 

Kan vem som helst 
som vill satsa på 
export få stöd? 
Utlandssvenskar 
som bor i ett annat 
land? 
I princip ja, så länge 
det handlar om 
varor eller tjänster 
som exporteras från 
Sverige. 

Stödet är dels i form 
av råd, kontakter och 
lån, dels finansiella 
bidrag utan åter-
betalningsskyldighet. 
De senare hanteras 
av Tillväxtverket, så 
kallade internatio-
nella tillväxtcheckar

Modebranschen växer 
snabbast inom export

26 länder är prioriterade, riktar ni in 
er mot några speciella branscher?

Nej, alla branscher är inkluderade. 
Den sektor som växer snabbast är 
modebranschen. Det är inte i första 
hand de välkända, stora klädföretagen 
som ökar sin export utan mindre, 
nischade modedesigners. Även läke-
medel och personbilar ökar starkt.

Drar ni nytta av nyanlända? 

Ja, vi har riktade insatser för att ha 
glädje av och ge möjligheter inom 
export till nyanlända. Det har visat sig 
att det är just de nyanlända som har de 
mest relevanta exportnätverken.

Förra året var den största gruppen 
som kom till Sverige från Syrien, 
vilken var det åren före 2015?

Från Somalia eller Irak kanske?

Nej, tidigare år var svenskar den 

MIKAEL DAMBERG - SVERIGES NÄRINGSMINISTER

mikael damberg

Ålder: 44
utbildning: förvaltningslinjen 140p

bostad: solna

familj: gift, tvÅ döttrar 12 och 14 År 
yrke: närings- och innovationsminister 

största invandrargruppen.

Många utlandssvenskar är cirkulära 
migranter. Har ni funderat på att ta till vara 
hemvändarnas kontaktnät och internatio-
nella erfarenhet för att stärka exporten?

Nej, men det låter som en utmärkt idé, det 
ska vi titta närmare på och jag tar gärna in 
mer information från er i den frågan.

Kommer exportsatsningen att gynna 
svenskar som bor utomlands?

Förhoppningsvis kommer de att märka av 
den. De har alla möjlighet att bidra till att öka 
svensk export genom att Sverige och svenska 
varumärken synliggörs. Alla utlandssvenskar 
är viktiga ambassadörer för Sverige och 
svenska produkter och tjänster. 

Du har sagt att handel med diktaturer är ett 

http://www.sviv.se


sätt att stärka mänskliga rättigheter genom dialog. Var, när och 
hur har ni tack vare den nya exportsatsningen bidragit till att 
ett annat land har skärpt sig vad gäller respekten för mänskliga 
rättigheter?

Det är inte gjort i en handvändning utan är processer som tar lång 
tid. Men jag tror att samarbete har större chans att påverka utveck-
lingen i en positiv rikting, även vad gäller mänskliga rättigheter, 
än vad en isolering eller bojkott har. 

Bland de länder ni prioriterar i exportsatsningen finns ett av 
världens mest korrumperade land,  Kazakstan. Är det inte stor 
risk att svenska företag anpassar sig snarare än försöker påverka 
regimen för att tjäna pengar? För Telia gick det inte så bra.

Nej, jag tycker att svenska företag tar ett allt större ansvar, även 
vad gäller CSR (Corporate Social Responsibility, redaktörens 
anmärkning). Telia har avslutat affärerna i de länder som berörde 
mutaffärerna och bytt ledning. De har säkert lärt sig av misstagen.

Känner du till Ruggies vägledande principer? 

Absolut, Sverige var ett av de allra första länderna som erkände 
Ruggies principer som FN antog 2011, säger Mikael Damerg med 
illa dold stolthet och hämtar en handlingsplan för företagande och 
mänskliga rättigheter.

Ska du inte driva på så att Sverige tvingar svenska exportföretag 
att stärka mänskliga rättigheter i länder vi handlar med. Blir det 
verkligen av om det är frivilligt?

Jag vill tro att svenska företag tar det ansvaret självmant. 
Dessutom kommer konsumenter alltmer att kräva att de gör det, 
inklusive schyssta arbetsvillkor.

Svenskar i Världen arbetar för att underlätta för utlandssvenskar. 
Vad kommer du att göra för dem under din nuvarande mandat-
tid? Kommer du i kontakt med utlandssvenskar?

Jag kommer i kontakt med många utlandssvenskar under resor. 

Ok, uppmana dem att gå med i Svenskar i Världen, berätta om 
våra ombud i alla världens hörn och kom ihåg att involvera 
hemvändare och cirkulära migranter i exportsatsningen.

Om du skulle lämna politiken och starta ett exportföretag, vad 
skulle du exportera och till vilka marknader?

Marknad beror på vad jag skulle satsa på. Jag skulle satsa på 
något som är eller blir min passion, något jag brinner för. De nya, 
digitiala startup företagen som utvecklar dataspel är spännande. 
Stockholm jämförs ibland med Silicon Valley och här tror jag det 
finns intressanta möjligheter. 

Du har sagt att digitaliseringen är den viktigaste frågan för 
Sverige. Kan du driva på i frågan så att Sverige inför e-röstning? 
Estland har haft det i åtta år.

Jo, jag vet det. Det vore nog bra, men det är inte riktigt mitt bord.  

Vilka är dina förebilder? 

Min mamma, som kämpat sig framåt i livet. Hon var finskt krigs-
barn och har tack vare sin starka karaktär gjort en livsresa.

Du är löpare, varför springer du och hur mycket tränar du?

Jag joggar ett par gånger i veckan för att rensa hjärnan och må 
bra. Lopp vågar jag inte ställa upp i. Jag är alldeles för tävlingsin-
riktad, det skulle nog bli för stark press. Det är bara när jag spelar 
innebandy som jag tävlar. Jag skulle gärna spela någon gång med 
Max Martin och hans vänner i LA - vi pratade om just innebandy 
på lunchen när han fick Sveriges Musikexportpris.

Vi avslutar intervjun med att gå utomhus för fotografering. 
Mikael Damberg går ut på gatan utan livvakt. Han kan inte släppa 
tanken på att delta i en löpartävling.  
- Tror du verkligen att jag skulle klara det, undrar han försiktigt. 
- Eftersom det inte är aktuellt att du skulle ligga först med eliten, 
är det ingen idé att känna sig stressad, försöker jag lugna honom. 

Svenskar i Världens chefredaktör och näringsministern delar 
intresset att nå ut till alla utlandssvenskar. Foto: Ann Wolgers

MIKAEL DAMBERG - SVERIGES NÄRINGSMINISTER

vad är ruggies principer?
John Ruggie är professor i statsvetenskap och FN:s 
tyngsta expert på företags ansvar för mänskliga 
rättigheter. År 2008 antog FN Ruggies ramverk “Skydda, 
respektera och åtgärda” om företags ansvar för mänskliga 
rättigheter. Tre år senare, 2011, antogs Ruggies principer 
för hur företag ska genomföra ramverket och respektera 
alla mänskliga rättigheter. 

En policy för mänskliga rättigheter ska upprättas och så 
kallad Due Diligence – en process där man identifierar, 
förebygger och redovisar hur företagets verksam-
het påverkar mänskiga rättigheter - ska genomföras 
kontinuerligt. Om företag medverkar till kränkningar 
av mänskliga rättigheter ska de säkerställa att dessa kan 
lösas och även gottgöras.

En utmaning för många företag är att förstå vad mänsk-
liga rättigheter innebär i praktiken i deras verksamhet.



2008 flyttade Näringsdepartementet in i Centralposthuset i korsningen 
Mäster Samuelsgatan/Vasagatan i Stockholm. Här huserar fyra minis-
trar: Mikael Damberg (näringsminister), Anna Johansson (infrastruk-
turminister), Mehmet Kaplan (bostadsminister) och Sven-Erik Bucht 
(landsbygdminister). Runt 300 personer arbetar i det anrika gamla 
posthuset.

Sveriges största exportmarknader för varor 2015 i tusental kronor (källa: SCB)
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Länderna som köper mest svenskt
Tyskland är det land dit vi exporterade varor för störst belopp 2015, tätt följt av Norge. Därefter kommer USA, Storbritannien, Danmark 
och Finland. Exportsverige tar idag marknadsandelar för första gången på nära två decennier. Framryckningen sker på bred front med 
USA och Kina i spetsen och väntas fortsätta även i år.

prioriterade länder i 
regeringens exportsatsning 

Grupp 1: Ekonomiskt stora, hög till-
växt och höga trösklar.
Algeriet, Angola, Egypten, Filippinerna, 
Indien, Indonesien, Kazakstan, Kina, 
Nigeria, Saudiarabien, Thailand och 
Turkiet.
 
Grupp 2: Ekonomiskt stora, hög till-
växt, medelhöga trösklar.
Colombia, Förenade Arabemiraten, 
Israel, Malaysia, Mexico, Sydkorea och 
Qatar.
 
Grupp 3: Ekonomiskt stora,  liten 
tillväxt, höga trösklar.
Brasilien, Sydafrika och Ukraina.
 
Grupp 4: Volymmarknader med hög 
tillväxt mätt i kronor.
Japan, Storbritannien, Tyskland och 
USA.

MIKAEL DAMBERG - SVERIGES NÄRINGSMINISTER

I regeringens exportstrategi ingår endast två 
europeiska länder bland de marknader som 
ska prioriteras fram till 2020 - Tyskland och 
Storbritannien. Flera av länderna som Sverige 
riktar sina insatser till är hårdföra diktaturer som 
Saudi arabien, Förenade Arabemiraten och Qatar. 
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Sommarläger för utlandssvenska barn
utan krav på att de är folkbokförda i Sverige

Funderar ni på lägerskola för barnen i som-
mar? I Sverige finns många möjligheter även 
för dem som inte är folkbokfördda i landet. 
Här är några exempel.

Barnens Ö
Barnens ö erbjuder läger med olika inriktningar för barn i 
åldrarna 7-16 år. Som icke folkbokförd i Stockholm kan ni söka 
lägerplats från den 17 maj hemsidan. Efter den 17 maj visas vilka 
gårdar och perioder det finns platser kvar att söka till.

barnenso.se

Grennaskolan
Grennaskolan anordnar sommarläger för barn mellan 14-17 år. 
Sommarlägret är främst riktat till utlandssvenska barn och barnen 
bor på skolan under lägret.

grennaskolan.se

Sigtuna Humanistiska Läroverket
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SHHL) erbjuder tre 
sommarläger. Ett är för barn mellan 7-12 år, med intensivkurs i 
svenska där även föräldrar deltar. Ett annat läger är för barn mel-
lan 13-17 år, också med fokus på intensivkurs i svenska. SSHL 
har också en intensivkurs i matematik för barn på högstadiet och 
gymnasiet. Barnen bor på skolans elevhem.  

sshl.se 

Lundsbergs skola
Lundsbergs skola erbjuder sommarläger för barn i högstadie och 
gymnasieålder och även här bor barnen på skolan.

lundsbergsskola.se 

4H-gårdar
Många 4H-gårdar erbjuder sommarläger med fokus på djur, natur 
och lek. Kontakta de gårdar ni är intresserade av och fråga om 
de tar emot barn som inte är folkbokförda i Sverige. Det varierar 
mellan olika gårdar. Likaså är det olika om barnen bor på gården 
under lägertiden eller inte.

4h.se

För vuxna
Är du mellan 20 och 60 år kan du som vill fräscha upp din svens-
ka och utöka din kunskap om svenskt samhällsliv och kultur ta 
en kurs på Billströmska folkhögskolan. Kursen är tre veckor och 
hålls efter nivå i mindre grupper.

Billströmska folkhögskolan

För svenskstudier går det att söka sipendier från utrikeshandels-
föreningens stipendiefond för utlandsungdom.

utrikeshandelsforeningen.se

Se SVT i hela världen
svt.se/svtworld

http://www.sviv.se
http://www.barnenso.se/kollo_sommarkollo/1114-ar
http://www.grennaskolan.se/#!summer-school/c11ef
http://sshl.se/wp-content/includes/sommarkurser/SSHL_Sommarkurser_2013_web.pdf
http://lundsbergsskola.se/ferieskola-sommaren-2016/
https://www.4h.se/gardar/
http://www.sverigekontakt.se/wp/information-sommarkurs/
http://utrikeshandelsforeningen.se/stipendiefonden-for-utlandsungdom/
http://www.svt.se/svtworld/
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PROJEKT FLYTTA UT 

Samlad information för dig 
som ska flytta utomlands 
Alltfler svenskar flyttar utomlands. För 100 år sedan lämnade många Sverige på grund 
av fattigdom. Idag är ett vanligt incitament bättre karriärmöjligheter. Svenskar i 
Världen tar under våren fram en ditigal databas med information för dem som funderar 
på att flytta ut.

Att flytta och bosätta sig i ett nytt land 
är både spännande och lärorikt. Den 
som ger sig iväg kommer att mötas av 
olika utmaningar som är bra att tänka 
igenom mer än en gång. Vilka fördelar 
och möjligheter finns det? Vilka kan vara 
nackdelarna och bristerna som du bör 
vara uppmärksam på?

Varje land har sina egna lagar och 
regler. Ska du studera, arbeta, leva som 
pensionär eller vara medföljande, finns 
det viktiga villkor att ta hänsyn till. 
Det gäller att ha sina papper i ordning 
både i kontakten med det nya landets 
myndigheter och med de svenska. 
Skatter, pensioner och försäkringar 
hör till de vanligaste frågorna för 
utlandssvenskar.

För att hjälpa alla svenskar som funderar 
på att flytta utomlands, kommer vi under 
2016 att publicera en digital databas som 
alla medlemmar kommer kunna ta del av 
och förhoppningsvis ha stor glädje av. 
Projektledare Ingrid Maria Ericsson har 
redan satt i gång med arbetet. Här får du 
ett smakprov av innehållet.

INNAN DU FLYTTAR
Några frågor att fundera kring
Relocation
Pass och visum
Checklista
Socialt skyddsnät, kontaktperson i 
Sverige
Post, flytt av bohag, husdjur

ARBETE
Utsänd
Dotterbolagsanställd
Lokalanställd
Egenföretagare
Att söka arbete utomlands
EU-länder och EES-avtalet
Övriga världen

SKATTER OCH BOSÄTTNING
Internationell beskattning
Dubbelbeskattning
Varaktigt bo och hemvist
Bevisbörderegeln
Inskränkt skattskyldighet
Oinskränkt skattskyldighet
SINK-skatt
Socialförsäkring

PENSION UTOMLANDS
Garantipension
Tjänstepension
Inkomstpension
Premiepension
Tilläggspension
Privat pensionssparande
Sjukersättning, levnadsintyg, ändrad 
utlandsadress

STUDIER OCH STUDIESTÖD

PÅ PLATS
Bostad
Sjukförsäkring
Språk
Det nya landet
Familjerätt
Körkort, bil, bankkonto

Användbara adresser

Alla fördelar med att vara medlem i 
Svenskar i Världen

text ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

Projektledare Ingrid Maria Ericsson 
håller i utflyttartrådarna.

http://www.sviv.se
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Drygt 440 av de planerade bostäderna är småhus och resten är 
lägenheter. Steninge Slott innefattar 380 hektar mark, varav 80 
hektar av dessa kommer att bebyggas. Bostäderna ligger samlade 
i tun och runt en huvudgata, där varje tun bildar en samfällighet. 
Hus och lägenheter varierar i storlek och material. En del radhus är 
i sten, andra i trä, vissa är över 200 kvadratmeter utan källare. Alla 
fristående villor är av trä. Inga hus byggs av tegel. Ludmilla Larsson 
heter arkitekten som har ritat husen.

HISTORISK SLOTTS- OCH KULTURMILJÖ
Steninge Slottsby ligger nära Mälaren i en historisk kulturmiljö i 
Sigtuna. Stor kraft läggs på att respektera och förstärka platsens 
skönhet och skapa en lantlig miljö som inbjuder till umgänge och 
rekreation. Det småskaliga, den vackra färgvariationen i bebyg-
gelsen, de historiska inslagen och stor naturhänsyn är helt avgörande 
i projektet Steninge Slottsby.

FÖRSKOLA, SKOLA OCH ÄLDREBOENDE
Arkitektur, gaturum och materialval har hämtats från den traditio-
nella byn och engelska trädgårdsstaden, men det blir ändå något helt 

eget och samtida som utgår från människors liv av idag. Varje tun 
har sin mötesplats och sin karaktär och mitt i byn ligger områdets 
förskola och en skola för år 1-6 med internationell inriktning. I 
Märsta och Sigtuna finns högstadier och gymnasier. Det kommer 
också att finnas ett äldreboende i Slottsbyn. 

Naturbruk blir en viktig del av byns identitet. Råvarorna från områ-
dets trädgårdsodling ska säljas och serveras i Stenladans butiker och 
restaurang. Hela området kommer att präglas av ett stort trädgårds-
fokus. Biodling och honungsproduktion är redan igång. 

AKTIV LIVSSTIL I KULTURELL OMGIVNING
Stenladan, logen och de nya husen som kommer att omgärda byns 
nya park och torg, blir en central mötesplats. Med tyngdpunkt på 
ekologisk matkultur, trädgård och form kommer här att finnas 
butiker, kafé och restaurang. I den nya torgparken ska det bli 
marknader och olika evenemang. Strax intill byn byggs en ridan-
läggning och tennisbana, odlingslotter samt  löp- och promenadspår. 
Badbrygga och marina byggs nere vid sjön. Steninge Slottsby blir en 
aktiv och upplevelserik plats för alla åldrar. 

STENINGE SLOTTSBY FÖR UTLANDSSVENSKAR

650 NYA BOSTÄDER I STENINGE SLOTTSBY 
DÄR VÅRA MEDLEMMAR FÅR FÖRTUR

Om du har tänkt att flytta hem till Sverige igen, funderar du säkert på var i landet det mest 
trivsamma alternativet finns. Steninge Slott i Sigtuna kommer att bygga 650 bostäder de 

kommande åren med första inflyttning 2017. Omkring 2020 beräknas merparten av Slottsbyn 
stå klar. Svenskar i Världen har slutit ett samarbetsavtal som innebär att du som är medlem 

får förtur i deras bostadskö.

text ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

Planerar du att flytta till Sverige, kanske Steninge Slottsby kan vara ett intressant alternativ. Steninge ligger i Sigtuna, mitt emellan 
Stockholm och Uppsala och tio minuter med bil från Arlanda. Slottet uppfördes i slutet av 1600-talet, ritat av Nicodemus Tessin den yngre. 
Bakom slottet ligger en park och ovanför den ligger Stenladan. På andra sidan Stenladan växer Slottsbyn fram.

http://www.sviv.se
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NÄRA ARLANDA
Till Arlanda tar det 10 minuter 
med bil. Märsta respektive Sigtuna 
når du med cykel på 10 minuter. 
I området planeras en elbilpool 
och SL startar en ny busslinje. På 
drygt 40 minuter kommer du till 
såväl Uppsala som Stockholm med 
lokaltrafik eller bil. Det är 4 mil till 
Norrtull i Stockholm och lika långt 
till Uppsala Centralstation. Med 
egen båt på Mälaren nås Steninge 
Slott smidigt via Kalhäll.

KÖP SERVICE OM DU VILL 
Steninge kryllar av kulturhistoria. 
Logen, saluhallen och flödet av 
människor kommer att göra byn till 
en levande plats för alla åldrar. Här 
ska all service gå att införskaffa för 
den som inte själv vill städa, klippa 
gräs eller handla. 

EN VÄXANDE REGION
Närheten till den allt större 
flygplatsen Arlanda har gjort att 
området växer snabbt. De senaste 
åren har 1500 nya arbetstillfäl-
len skapats varje år inom olika 

näringsgrenar, inte minst logis-
tikföretag. Det har i sin tur lett till 
en rejäl bostadsbrist i Sigtuna där 
Steninge ligger. 

Mer information om Slottsbyn hittar 
du på www.steningeslottsby.se

VIP-LISTA FÖR MEDLEMMAR

Är du intresserad av boende i Slottsbyn och medlem 
i Svenskar i Världen har du chans att ställa dig på 
en VIP-lista som ger förtur till bostäder i Steninge 
Slottsby. Det är gratis. Mejla Marika Khodr på 
info@steningeslottsby.se och ange ditt namn, adress, 
telefonnummer, mejladress och medlemsnummer 
i Svenskar i Världen samt vilken typ av bostad du 
är intresserad av. Du kan också nämna om du är 
intresserad av något speciellt, till exempel stallplats, 
båtplats eller odlingslott.

SLOTTSBYNS REFERENSGRUPP 

Gelba Fastigheter som står bakom Stena Slottsby 
välkomnar alla intresserade  
medlemmar i Svenskar i Världen att engagera 
sig i utvecklingen av projektet. Vi har skapat en 
sluten grupp på Facebook där du som är intresserad 
medlem i Svenskar i Världen är varmt välkom-
men att gå med och diskutera olika möjligheter 
som berör Slottsbyn. Du hittar referensgruppen 

här: https://www.facebook.com/
groups/steningeslottsbyrefgrupp/

Virtuell VIP-visning 
för medlemmar i  

Svenskar i Världen!
 
Fredagen den 11 mars kan 
du som är medlem i Svenskar 
i Världen gå på VIP-visning 
i Steninge Slottsbys Tun 1 
närmast Stenladan via en film 
av området. Här kommer det 
att byggas tre olika sorters 
tvåplansvillor. Priserna ligger 
mellan 7,5 och 11 miljoner 
och Tun1 blir därmed det 
dyraste området i Slottsbyn. 

Den virtuella visningen sker 
två dygn före visningen i real-
tid och vill du ha första tjing 
gäller det att slå till under de 
första två dygnen om du vill 
vara säker på att få den bostad 
du vill ha. Surfa in på www.
steningeslottsby.se för mer 
information.

Prenumerera på Steninge 
Slottsbys nyhetsbrev för infor-
mation om kommande försälj 
-ningar och andra nyheter.

http://www.sviv.se
http://www.steningeslottsby.se
https://www.facebook.com/groups/steningeslottsbyrefgrupp/
https://www.facebook.com/groups/steningeslottsbyrefgrupp/
http://www.steningeslottsby.se
http://www.steningeslottsby.se
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MÅNADENS OMBUD

Abdulkader Shaker - ombud i 
Jordanien, utlandssvensk och 

cirkulär migrant
En av Svenskar i Världens främsta resurser är de över 100 personer i världens alla hörn som 
är ombud. De representerar organisationen lokalt och är vårt ansikte utåt i sina hemländer. 
Ombuden har specialistkunskaper i frågor som rör utlandssvenskar i just deras länder. Den 
här gången är det Abdulkader Shaker i Jordanien som berättar om livet i Mellanöstern och 

hur han ser på sin ombudsroll.

text ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ      foto: ABDULKADER SHAKER

abdulkader shaker

Bostadsort Amman, Jordanien
Yrke Egenföretagare
Familj Fru, två döttrar (33 och 18 år), en 
son (18 år)
Ombud sedan år 2015
Antal år i landet 30

1.  Vad är det viktigaste du har gjort 
som ombud för Svenskar i Världen 
under det senaste året?

Jag kan inte säga att jag har gjort något 
viktigt än, men för några år sen tog jag 
emot en nyanländ svensk. Det var en ung 
man som ville undersöka möjligheterna 
att bo i Jordanien. En annan gång hjälpte 
jag ett äldre par som var på besök i Jor-
danien som jag ordnade ett bra och billigt 
hotel till. Jag tillbringade även veckoslu-
tet med dem i vårt sommarhus. 

2.  Vad vill du göra 2016 som ombud, 
något nytt? 

Jag vill försöka nå fler svenskar i 
Jordanien och hjälpa dem med allt som 
behövs och kan göras för att få dem att 
känna sig hemma. Jag vill svara på allt 
de undrar. De har nog liknande frågor 
som jag hade när jag kom till Sverige för 
40 år sen som student. 

3.  Vilka är de största fördelarna med att 
bo i ditt land?

För mig är det att jag får känna att jag är 
hemma. Här är jag född, här har jag gått i 
skolan och vuxit upp. Mina föräldrar har 
sina rötter här. Klimatet är litet varmare, 
men framför allt har jag en känsla för 
familjen, språket och kulturen. 

4.  Vilka är de vanligaste frågorna du 
får i egenskap av ombud för Svenskar i 
Världen?

Jag tror nog det är frågor om trygghet, 
uppehållstillstånd, visum, lagar och 
naturligtvis boendekostnader.

5.  Vilka är din viktigaste tips till 
svenskar som ska flytta till ditt land?

Först o främst tro inte på allt du hör. 
Kontrollera saker flera gånger, hämta 
information från olika källor och lyssna 
på olika synpunkter. 

Ta det lungt, långsamt, stegvis och 
försiktigt. Det finns alltid överraskning-
ar. Det tar två-tre månader att uppleva 
verkligheten. Låt det ta den tiden, innan 
du bestämmer dig för att bosätta dig här.

http://www.sviv.se
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Ha alltid extra pengar vid sidan av för  
osynliga omständigheter.

Det är lättare för män än för damer och 
flickor att klara sig i början och det är 
även svårare för par.

Räkna med ungefär halva kostnaden 
jämfört med Sverige. Det gäller i prin-
cip allt. Räkna även med möjlighet att 
övernatta hos folk ett par nätter i början 
om det behövs.

Sist och viktigast, tveka inte att fråga 
mig innan, under och efter du anländer.

6.  Vad är största fördelen med att vara 
svensk i ditt land?

Folk vill gärna ställa upp och hjälpa till 
hjärtligt på alla sätt om de vet att du är 
svensk. Det är säkert. Trots det ska du 
vara försiktig. 

Vädret är härligt och soligt på våren. 
På sommaren är det underbart. Vintern 
är mild, men det kan vara kallt ibland. 
Idag har vi till exempel fått snö. 

7. Vad känner lokalbefolkningen till 
mest om Sverige? Zlatan, Yohio, J-O 
Waldner, Palme, IKEA, Volvo, Bofors 
eller något annat?

IKEA , utan tvekan.

8. Varför flyttade du till ditt land?

För att äntligen få känna mig hemma 
efter 30 år av flyttande och för att få 
utnyttja min utlandserfarenhet .

9. Vad saknar du mest från Sverige?

Den fina söndagspromenaden en solig 
sommardag vid marknaden och de fina 
väldoftande, ljust klädda och obekym-
rade människorna runt omkring.

“Ha alltid extra pengar vid 
sidan av, för osynliga om-
ständigheter” är en varm 
rekommendation från 
Abdulkader.

http://www.sviv.se
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LEARNOX - EN GLOBAL ARBETSPLATS FÖR LÄRARE

Företaget Learnox ligger i Hjorthagen i Stockholm, men finns 
som arbetsgivare över hela världen. De hjälper hemmasittande 
barn tillbaka till skolan och erbjuder privatlektioner online. Även 
elever som går i skolan och som behöver extra stöd kan få hjälp. 
Elev och lärare ser och hör varandra under hela lektionen, där de 
med specialpedagogiska verktyg arbetar i olika ämnen och följer 
läroplanen. 

Online lektionerna ska bryta den isolerade situationen för eleverna, 
öka självförtroendet och fylla kunskapsluckor. Målet är att eleven 
ska återgå till ordinarie undervisning. Under processen ges råd 
och stöd till skola och föräldrar för att främja elevens återgång till 
skolan. Kommuner betalar för undervisningen och de som arbetar 
som lärare får avtalsenliga löner.

Learnox är sprunget ur Vintertullsskolan, en resursskola för elever 
med omfattande behov av särskilt stöd. Skolan startades 1998 och  
är idag en erkänd resurs i Stockholms skolvärld. 

- 2010 såg vi behovet av att kunna genomföra undervisning 
för elever som av olika anledningar inte förmådde att ta till sig 
kunskap i ordinarie skolmiljö. Med lång erfarenhet av de särskilda 
krav som är förknippade med att undervisa elever med olika 
inlärningsvårigheter, började vi utveckla en digital undervisnings 
-plattform, säger Torvid Hafström, vd för Learnox.

Alla elever har diagnoser 
Idag är Learnox den enda existerande undervisningsplattforme 
som tillgodoser de krav som ställs på online undervisning för 

UNDERVISA PÅ DISTANS I 
E-SKOLA FÖR HEMMASITTARE

Barn med psykiska funktionsnedsättningar eller diagnoser som ADHD, ADD, Aspbergers eller 
dyslexi klarar inte alltid av att gå i skolan. Tack vare en digital plattform kan de ändå ha 
lektioner. Utbildningen leds av en lärare som kan undervisa eleven från vilket land som helst 
där pedagogen har uppkoppling. Learnox som står bakom utbildningen behöver rekrytera fler 
lärare. 

text & foto ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

http://www.sviv.se


Lektion pågår på bilden till vänster. Som pedagog får du ett stativ med kamera och extraskärm. Det sätter du upp intill din arbetsplats, 
kanske i ditt hem. Du vänder dig mot skärmen när du vill att eleven ska se dig rakt framifrån. Torvid Hafström, till höger, startade 
Learnox 2010 efter att ha drivit Vintertullsskolan på Södermalm i Stockholm för barn med särskilda behov i 13 år.

Önskvärda kvalifikationer för lärare

• Erfarenhet av att arbeta med barn i skolmiljö. Du 
ska gilla barn och känna dig bekväm i ett klassrum.

• Behörighet är inget krav, men ett plus
• Tala och skriva svenska obehindrat.
• Egen dator och uppkoppling till internet med en 

hastighet jämförbar med att kunna titta på nyheter-
na på svtplay.se ‘utan hack’

• Ett ljust rum att undervisa i.
• God tillgång till elektricitet.
• Kan du arbeta som lärare i matematik eller NO 

(naturorienterade ämnen) är det extra efterfrågat
• Du ska helst arbeta heltid.

elever mellan 9 och 18 år med inlärningssvårigheter såsom 
ADHD, Asperger, ADD med mera.

Undervisningen sker en-till-en över internet. Elev och 
lärare ser och hör varandra under hela lektionen. Eleven 
sitter i Sverige, men läraren kan befinna sig var som helst i 
världen. När elevens självförtroende stärkts och insikten “jag 
kan” infinner sig lotsas eleven tillbaka till skolan med färre 
kunskapsluckor och med betygsunderlag.

Elev och pedagog arbetar tillsammans i realtid precis som i 
skolan, men här har eleven en privatlärare som enbart fokus-
erar på hans eller hennes behov. Eleven är där hen känner sig 
trygg, med den pedagog som passar eleven bäst. Elev och 
lärare kopplas upp på Learnox plattform där undervisnin-
gen bedrivs. Återkoppling ges i samförstånd och det finns 
ett tydligt belöningssystem kopplat till varje tillfälle. Varje 
lektion avslutas med att pedagogen och eleven gemensamt 
gör en lektionsrapport som kan användas i utvärderingen. 

Intressebaserad pedagogik
Pedagogiken är intressebaserad för att eleven ska känna sig 
motiverad att lära sig det som står på agendan. Är motor-
cyklar ett stort intresse kan en start för att fånga upp eleven 
vara att börja leta efter nya däck på nätet. Snart uppstår 
frågan om storlek på däck, vad är en diameter och hur räknar 
man om centimeter till tum. 

De flesta lärare jobbar på distans. En sitter i Portugal, en i 
Italien, en annan i Bahrain och några i Stockholm. De lärare 
som efter intervju, fysisk eller online, får jobb går först en 
digital kurs på 7-10 timmar under betald arbetstid. Under 
kursen får läraren bland annat följa med osynligt in i olika 
klassrum och ha egna lektioner med sin mentor. 

För alla anställda lärare finns en chatkanal. Den fungerar som ett 
forum för personalen där de kan tipsa varandra om lektioner, läro-
medel och digitala verktyg. Learnox har även lärarmöten en gång i 
veckan.

När barn känner sig sedda och motiverade, 
kan de flyga hur långt som helst, säger Torvid 
Hafström. Hur de lyckas är enbart en fråga om 
resurser. Det blir verkligen individuell 
planering för de som går hos oss.

På learnox.se kan du testa hur en lektion går till. Är du intresse-
rad av att arbeta som lärare för Learnox finns kontaktuppgifter på 
deras hemsida.

http://learnox.se
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SVENSK UTLANDSUNDERVISNING

Svensk 
Utlandsundervisnings 

Förening
text JAN DACKENBERG / SUF 

SUF står för Svensk Utlandsundervisnings Förening och föreningen bildades 1975. Från 
början kallades föreningen Svenska Utlandsskolors Förening men för några år sedan 
ändrade vi namnet till Svensk Utlandsundervisnings Förening. 

Svenska Utlandsskolor återfinns idag på följande platser; London, Paris, Bryssel, Madrid, 
Fuengirola, Nairobi (samtliga med grund- och gymnasieskola), Hamburg, Berlin, Papa 
(Ungern), Moskva, Lissabon, Fuengirola, Costa Blanca, Madrid, Teneriffa, Gran Canaria. 
Mallorca (samtliga med grundskola). Undervisningen i Kompletterande Svenska finns 
dels inom ramen för de ovanstående skolorna, dels på ett stort antal platser över hela 
världen. Ett större antal finns i Nordamerika och svenska skolföreningar finns också  i 
de flesta europeiska länder, i Australien, Asien och i Afrika. Svenska sektioner finns vid 
ett antal internationella skolor. Hermods och Sofia Distans anordnar distansundervisning. 
Totalt finns fler än 6000 elever och ett stort antal lärare i svensk utlandsundervisning .

SUF som ideell förening
SUF är en ideell förening, en paraplyorganisation med uppgiften att hålla samman den 
svenska utlandsundervisningen, skapa och utveckla närverk och vara stödjande och rådg-
ivande i olika sammanhang för sina medlemmar. Verksamheten finansieras främst via 
medlemsavgifter och ett årligt bidrag från Skolverket.

Fortbildnings- och nätverkskonferenser
Svenska utlandsskolor och skolföreningar arbetar normalt väldigt isolerat och behöver 
all hjälp till utveckling som kan ges. SUF anordnar årligen ett antal konferenser inom 
och utom Europa för olika nätverk där vi också finansierar deltagarnas konferens- och 
hotellkostnader.

SUF 2016
Vi ser fram emot det kommande verksamhetsåret då vi bland annat kommer att anordna en 
stor konferens för Kompletterande Svenska i Zürich, riktad till alla europeiska föreningar, 
vår årliga ”augustikonferens” i samverkan med Skolverket, en konferens i London för 
samtliga utlandsskolor och en konferens i  Fort Lauderdale riktad till alla nordamerikanska 
skolföreningar.

http://www.sviv.se


Generalsekreteraren på besök i Paris
I början av februari besökte Svenskar 
i Världens generalsekreterare Karin 
Ehnbom-Palmquist utlandssvenskar i 
Paris. Svensk-franska handelskammaren 
arrangerade två välbesökta möten där 
parissvenskarnas frågor diskuterades. 

På ett frukostmöte på handelskammaren 
hölls rundabordssamtal där företagschefer, 
studenter, lärare och företrädare för 
Svenska kyrkan och Svenska klubben 
deltog.  

På kvällen bjöd Sveriges ambassadör i 

Paris, Veronika Wand Danielsson, på en 
mycket välbesökt och lyckad mottagning i 
residenset för svenskkolonin. 

Generalsekreteraren berättade om vad som 
är på gång i organisationen och efterlyste 
vilka frågor som står högst upp på agendan 
för parissvenskarna. 

En livlig diskussion följde, där många 
av frågorna handlade om utbildning och 
validering av betyg inför högskolestudier i 
Sverige. Rektorn för svenska avdelningen 
i Lycée International kunde berätta att den 

IB-utbildningen har en särskild ställning 
i Sverige, men att så inte är fallet i alla 
länder.

På plats skapades en arbetsgrupp som 
ska studera utbildningsfrågorna vidare 
och inkomma med förslag till Svenskar i 
Världen. Deltagarna visade stort intresse 
och uppskattning för Svenskar i Världens 
lobbyarbete och många blev nya medlem-
mar i organisationen.

Gita Paterson, ordförande i Svenska Handelskammaren i Paris, 
Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare i Svenskar i Världen 
och vårt ombud Anders Fogelström.

Frukostmöte på Svenska handelskammaren i Paris. Karin Ehnbom-
Palmquist berättar om Svenskar i Världens arbete i frågor som rör 
utlandssvenskarna.
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FRÅGOR OCH SVAR

VILKET LANDS LAG SKALL TILLÄMPAS FÖR 
ÄKTA MAKAR SOM BOR I OLIKA LÄNDER?

Vid skilsmässa mellan utlandssvenskar som bor i olika länder, kan det var knepigt att veta 
vilket lands lagar och regler som ska gälla i frågor som rör den gemensamma förmögen-

heten. Som vanligt beror det på en mängd faktorer,bland annat hur länge de har bott i 
respektive land, var de bodde när de gifte sig och/eller till vilket land de har störst anknyt-

ning. Vår specialist på internationell privaträtt redogör för olika scenarier. 

frÅga Jag och min man bor sedan förra 
våren i två olika länder. Vi ska skiljas 
och en av oss kommer att flytta hem till 
Sverige. Vilket lands lag gäller när det 
gäller vår förmögenhet vid äktenskapss-
killnad? Vi är båda svenska medbor-
gare, men skrivna i Marocko respektive 
Rumänien.

svar Enligt svensk internationell priva-
trätt gäller, avseende makars förmögen-
hetsförhållanden, vid utlandsbosättning 
att en svensk domstol skall tillämpa 
lagen i den stat där makarna tog hemvist 
när de gifte sig, vid en tvist mellan 
makarna om dessa frågor (lag 1990:272 
om internationella frågor rörande ma-
kars och sambors förmögenhetsförhål-
landen). Det innebär att för det fall 
Lasse och Lisa gift sig och som första 
land bosatt sig i exempelvis Marocko, 
ska svensk domstol vid tvist mellan 
dem, tillämpa marockansk rätt. 

Med förmögenhetsförhållanden avses 
i första hand det svenska giftorättssys-
temet eller motsvarande utländska 
system, till exempel frågor om bodeln-
ing vid äktenskapsskillnad. Svenska 
medborgare som bor utomlands väljer 
mycket ofta att ta ut äktenskapsskillnad 
i Sverige då förfarandet jämfört med an-
dra länder är enkelt, billigt och går fort.

Lasse och Lisa hade dock skriftli-
gen kunnat avtala om tillämplig lag. 
Svensk domstol hade följt en sådan 
överenskommelse förutsatt att makarna 
valt antingen lagen i hemvistlandet, 
Marocko, eller medborgarskapslandets 
(Sveriges) lag.

Om Lasse och Lisa som första land 

istället bosatt sig i Sverige och därefter 
flyttat till Marocko och varit bosatta 
där i minst två år skall svensk domstol 
också tillämpa marockansk rätt enligt en 
så kallad flyttningsregel i lagen angiven 
ovan.

Om Lasse och Lisa efter att ha varit 
bosatta i Marocko, flyttar till Rumänien 
och är bosatta där i mer än två år 
skall svensk domstol istället tillämpa 
rumänsk rätt. Om Lisa flyttar hem till 
Sverige och Lasse är kvar i Rumänien 
skall svensk domstol fortsatt tillämpa 
rumänsk rätt eftersom bara Lisa flyttat 
hem. Flyttar makarna således inte 
samtidigt räknas tvåårsfristen från det 
att den sist flyttande maken bosätter sig 
i det nya landet, i detta fall Sverige.

Vilket lands lag skall då tillämpas om 
Lasse och Lisa under sitt äktenskap al-
drig haft hemvist i ett och samma land? 
Låt säga att Lasse har hemvist i Sverige, 
Lisa som arbetar för EU:komissionen i 
Bryssel har hemvist i Belgien. De gifter 
sig utan att bosätta sig i samma land, en 
situation som idag blivit allt vanligare. 
Vilket lands lag skall då tillämpas av-
seende makarnas förmögenhetsförhål-
landen? Lagstiftningen i Sverige tillhan-
dahåller inte någon regel för sådana fall. 
Av de förarbeten (prop. 1989/90:87, sid 
43-44) till lagen angiven ovan framgår 
att  ”tillämplig lag får då bestämmas 
med hänsyn till vilken stat makarna har 
starkast anknytning till”. 

Till vilket land har man då starkast 
anknytning? Har Lasse och Lisa samma 
medborgarskap kan detta utgöra den 
omständighet som grundar den starkaste 
anknytningen.

Låt oss då säga att Lasse gift sig med 
franska Louise som arbetar för EU:komis-
sionen i Bryssel. Lasse har hemvist i 
Sverige och Louise har hemvist i Belgien. 
Frågan om äktenskapsskillnad uppkommer 
i Sverige och bodelning skall ske mellan 
makarna. Vilket lands lag skall tillämpas?

För att komma fram till vilket lands 
lag som skall tillämpas måste en hel-
hetsbedömning ske i varje individuellt fall 
med beaktande av samtliga föreliggande 
anknytningsmoment. Det blir en grann-
laga uppgift som kan kräva omfattande 
utredningsarbete där svaret inte är givet. 
Hade Lasse och Louise ingått ett skriftligt 
avtal om tillämplig lag hade problemet 
inte uppkommit.

tove sjövall 
Advokat och specialist på svensk  

internationell privaträtt nya arvsregler 
för dig som bor inom EU. 

besöksadress

Stortorget 8, Malmö

adress

Box 1422
SE-251 14 Helsingborg 

+46 (0)701 46 76 63
tove.sjovall@garde.se

som betalande medlem 
har du rabatt pÅ arvodet.

http://www.sviv.se
mailto:tove.sjovall%40garde.se?subject=
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VÅRA VIKTIGA HUVUDINTRESSENTER

web www.alfalaval.com
twitter @Alfa_Laval   facebook Alfa Laval

web new.abb.com/se  
twitter @ABBgroupnews   facebook ABBSverige

web  www.atlascopco.se
twitter @AtlasCopcoGroup   facebook atlascopcosverige

web www.ef.se
twitter @EF   facebook EF

web www.ericsson.com
twitter @ericsson   facebook ericsson

web www.electrolux.se 
twitter @Electrolux   facebook electroluxsverige

web www.stenasessan.se 
twitter @stenaline_se   facebook stena line

www.hm.com
twitter @hm   facebook H&M

SAMARBETSPARTNERS

Stort tack till alla organisationer som stöttar Svenskar i Världen. Samarbetet med er är en 
förutsättning för att vi ska kunna bedriva verksamheten. 

web www.volvo.se
twitter @Volvo  facebook Volvo

http://www.sviv.se
http://www.abb.com/se
http://alfalaval.com
http://www.atlascopco.se
http://www.ef.se
http://www.ericsson.com
http://www.electrolux.se
http://alfalaval.com
http://twitter.com/Alfa_Laval
https://www.facebook.com/pages/Alfa-Laval/171132542929029
http://new.abb.com/se
http://twitter.com/ABBgroupnews
https://www.facebook.com/ABBSverige
http://www.atlascopco.se
http://twitter.com/AtlasCopcoGroup
http://www.facebook.com/atlascopcosverige
http://www.ef.se
http://twitter.com/EF
http://facebook.com/EF
http://www.ericsson.com
http://twitter.com/ericsson
http://facebook.com/ericsson
http://www.electrolux.se
http://twitter.com/Electrolux
http://facebook.com/electroluxsverige
http://www.sandvik.com/sv
https://twitter.com/SandvikGroup
http://www.stenasessan.se
http://www.hm.com
http://www.hm.com
https://www.facebook.com/pages/Alfa-Laval/171132542929029
http://www.volvo.se
http://facebook.com/EF
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SAMARBETSPARTNERS

Ancoria Insurance
Bbi Communications 

Civilekonomerna
Humle Kapitalförvaltning 

Internationella Klubben
JUSEK

Mas Amigos
Multimind Bemanning

Naturvetarna
Sacc USA

Sacc New York 
Sacc Fort Lauderdale 

Svea Britt
Svenska Handelskammaren i Australien
Svenska Handelskammaren i Hongkong

Svenska Handelskammaren i Paris
Svenska Handelskammaren i Tokyo
Svenska Handelskammaren i Storbritannien
Svenska Handelskammaren i Zurich
Svenska Kyrkan i Utlandet (Skut)
Svensk Utlandsundervisnings Förening (Suf)
Svenska Klubben Ceps, Belgien
Svenska Föreningen på Cypern
Svenska Skolan i Barcelona
Svenska Skolan i Palma De Mallorca
Svenska Skolföreningen i Orange County
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Universitetslärarförbund (Sulf)
Swedish Business Association of Singapore
Swedish Council of America

GULDPARTNERS

SILVERPARTNERS

http://www.sviv.se
http://www.si.se
http://www.alandsbanken.se/
http://www.carnegie.se/
http://www.ecolean.com
http://www.elekta.com
http://www.ikea.com
http://www.lundin-petroleum.com/
http://www.medicover.com
http://www.ohman.se/
http://www.oriflame.com
http://www.svensktnaringsliv.se
http://www.swedishmatch.com
http://www.mellby-gaard.se/
http://idtm.se/
http://www.volvocars.com
http://www.sga-ab.se/
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EF VILL ÖPPNA VÄRLDEN MED UTBILDNING
På 60-talet reste en ung Bertil Hult till England för första gången. Bertil hade under hela sin 
skolgång kämpat med sin dyslexi som satte käppar i hjulet för de flesta ämnen. På plats i ett 
engelsktalande land märkte han hur mycket lättare allting blev och hur snabbt han lärde sig 
språket. Det blev något av en aha-upplevelse för Bertil och entreprenören i honom började 
jobba på högvarv.

text JENNY MOSTRÖM, EF FIRST foto: EF FIRST

År 1965 bestämde sig Bertil för att starta 
ett litet företag, som förverkligade det 
han själv upplevt, för andra svenska 
ungdomar. Han kallade det Europeiska 
Ferieskolan (förkortat EF) och kombin-
erade språkstudier med resor utomlands. 
Konceptet “Språkresor” blev snart myntat. 
Det blev möjligt att på ett organiserat 
sätt lära sig språk även utanför klassrum-
met. Idag, 50 år senare, är nytänkande 
och experimentella studiesätt en grund-
pelare i modern utbildning. 

EF står idag för Education First och är 
världens största privata utbildningsföre-
tag. EF finns i 53 länder, har 500 kontor 
och skolor och 43 500 anställda. EF:s 
mission är att öppna världen genom 
utbildning och bidrar dagligen till att 
förändra livet för människor över hela 
världen. De flesta svenskar vet av egen 
erfarenhet att en bra utbildning 
erbjuder ökat självförtroende och 
frihet, oavsett ålder och bakgrund. 

Som svensk förknippar man nog 
EF främst med språkresor och få 
svenskar är medvetna om vilken till-
växt EF har haft sedan starten 1965. 
Det som en gång startade med 
språkresor för ungdomar har idag 
vuxit till en rad olika koncept, kurser 
och program inom språkutbildning, 
kulturutbyte, upptäcktsresor och 
även högre akademisk utbildning 
genom Hult International Business 
School med campus på sju olika 
platser i världen. Visste du att EF 
driver över 200 engelska skolor i 
Kina, där alltifrån unga ambitiösa 
kineser till små barn och ungdomar 
lär sig engelska - på fritiden? Att 

behärska engelska i ett land som Kina 
kan idag vara totalt avgörande för vilken 
lön och vilka utvecklingsmöjligheter du 
har. 

I USA är EF mest känt som Educational 
Tours som erbjuder kulturresor för High 
School-ungdomar och deras lärare, samt 
College-studenter. EF Academy driver 
internationella internatskolor i USA och 
England och erbjuder IB- program eller 
engelska/amerikanska gymnasiediplom. 
EF Coporate Solutions erbjuder innova-
tiva språkutbildningar till stora företag 
och myndigheter.

Inför OS och Paralympics i Rio 2016 är 
EF den officiella leverantören av språk-
träning. Över en miljon människor 
kommer att lära sig engelska med EF 
och är därmed del av världens största 

språkinlärningsprogram just nu. 

- Vi är otroligt stolta över att ha detta 
samarbete med OS i Rio 2016 och vid 
Paralympics. Vi delar visionen att tillsam-
mans främja internationell vänskap och 
kulturella utbyten, därför har vi samar-
betat med IOK i flera år, säger Philip Hult, 
EF:s vice ordförande. 

EF står också bakom stora internationella 
forskningsprojekt inom språkinlärning. 
Exempelvis mäts varje år engelskanivån 
hos runt en miljon människor i över 
70 länder, som grund för det numera 
väletablerade EF English Proficiency 
Index, EF EPI. Sverige kunde i den senaste 
rapporten från november 2015 stoltsera 
med en förstaplats, strax före Holland, 
Danmark och Norge. Läs mer på www.
ef.com/epi

EF - EN AV SVENSKAR I VÄRLDENS HUVUDINTRESSENTER

Språklektion på en av EF:s första skolor i Brighton. 

http://www.sviv.se
http://www.ef.com/epi
http://www.ef.com/epi
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I januari hölls en hearing i norska Folketinget med Norwergians 
Worldwide för att utröna möjligheterna till att även i Norge tillåta 
dubbelt medborgarskap. Svenskar i Världen har varit behjälplig 
med råd och delat med sig av våra egna erfarenheter inför dessa 
välkomnade lagförändringar i våra nordiska grannländer. 

Rösträtt utomlands var ett annat aktuellt ämne. Här har vi i 
Sverige  kommit längre än exempelvis Danmark, där man inte får 
rösta från utlandet om man har bott utomlands längre än två år. 
Antalet medborgare som arbetar och studerar utomlands ökar i alla 
nordiska länder och vi som arbetar för dispororna får därmed ett 
ökat ansvar. Gemensamt för alla organisationerna är att kontakter 

via sociala medier blir allt viktigare. De underlättar också när det 
gäller att nå ut till fler utlandsboende.

Organisationerna har ett stort stöd i att hjälpa varandra i kontak-
ter med myndigheter och andra organisationer för att få igenom 
förbättringar för medlemmarna i utlandet och för hemvändare. Vi 
har även ett nära samarbete inom den europeiska organisationen 
Europeans Throughout the World (ETTW) som engagerar sig 
i europeiska medborgares rättigheter när de flyttar mellan olika 
länder.

Suomi-Seura/Finland-Samfundet kunde inte närvara vid mötet.

MÖTE MELLAN NORDISKA 
SYSTERORGANISATIONER 

I början av året hade de nordiska systerorganisationerna möte i Olso. Vi har många 
gemensamma frågor och har god hjälp av varandras erfarenheter och stöd. Högt upp på 

agendan i Oslo stod frågan om dubbelt medborgskap. Svenskar i Världen lobbade för 
möjligheten till dubbelt medborgskap i många år och redan 2001 är det möjligt för svenska 

medborgare att ha dubbelt medborgarskap. I september 2015 firade vi att det även blev 
möjligt för danska medborgare. Nu är det Norges tur!

text ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

Lars Bergman, Riksföreningen Sverigekontakt, Hanne Aaberg, Nordmanns-Forbundet, Karin Ehn-
bom-Palmquist, Svenskar i Världen och Anne Marie Dalgaard, Danes Worldwide, på mötet i Olso i 
januari mellan de nordiska systerorganisationerna.

http://www.sviv.se
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Fem snabba med Jake E. 
Berg, sångare i svensk-danska 
metalbandet Amaranthe som 
rönt stora framgångar inter-
nationellt de senaste åren.  

1) Ni är större utomlands än hemma i 
Sverige. Vad beror det på, tror du?

Det där handlar nog mycket om dels 
tillfälligheter samt hur skivbolagen i olika 
länder jobbar med radio, tv och media. Vi 
har gjort mycket mer spelningar utanför 
Sverige de senaste åren också. Vår musik 
hamnar nog lite i ett skämsfack i Sverige. 
Jag tror att många som lyssnar på oss inte 
riktigt vågar erkänna det för att vi inte är 
tillräckligt metal i allas ögon, haha.
 
2) Vad saknar du mest med Sverige när ni 
är ute på turné?

Min familj! Det är ofantligt jobbigt att vara 
borta längre perioder från dem. Vad gäller 
materiella ting, händer det att jag funderar 
på att flyga hem ibland bara för att köpa 
snus om det har sinat.

3) På vilka sätt förknippar era fans er med 
Sverige?

Det var en svår fråga. Jag fick en gång 
frågan om vi hade reservat för vikingar 
precis som indianerna har reservat i USA. 
Det brukar även komma frågor om vi har 
isbjörnar på gatorna. Men annars brukar 
det första folk säger när man säger att man 
är från Sverige så klart vara IKEA och 
ABBA.

4) Ni har basen i Sverige. Funderar ni på 
att flytta hela verksamheten utomlands? 

Både ja och nej. Vår trummis bor i 
Danmark och bassisten i Finland. 
Resterande medlemmar bor utspridda i 
Sverige. Personligen skulle jag vilja ha 

ett hus någonstans där vädret är bättre. 
Fördelarna med att ha basen i Sverige är 
att vi har världens bästa system för våra 
medborgare här. Man hör mycket gnäll om 
sjukvård i sociala medier, men efter allt jag 
sett i andra länder där man mer eller mindre 
tvingas gå utan behandling mot till exempel 
cancer för att man inte har råd. Då är tio 
timmar i väntrummet för att få träffa en 
läkare gratis absolut inget att klaga över. 

Fördelarna med att flytta verksamheten 
skulle nog enbart vara väderrelaterat. Jag 
hatar vinter.
 

5) Vad händer i den närmaste framtiden?

Just nu sitter vi och skriver nytt material 
som kommer släppas i slutet av året. Under 
sommaren turnerar vi runt halva världen på 
en massa festivaler, bland annat Sweden 
Rock Festival i Sverige. Sen blir det ytter-
ligare världsturné med start i november och 
den kommer förmodligen att pågå fram tills 
slutet på 2018.

Vill du veta mer om doldisarna som är 
världsberömda utomlands och var de spelar 
i sommar, kan du surfa in på amaranthe.se 
 

EN OKÄND DEL AV DET SVENSKA 
MUSIKUNDRET 

text LINUS LJUNGSTRÖM

http://www.sviv.se
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GLOBAL MOVING & RELOCATION. 
THE NORDIC WAY.
Finding a new home and a new school are two of the most 
significant challenges of a move to another country. We 
know how difficult this can be, so we place great emphasis 
on helping our clients to find the right property and school to 
make them feel at home in their new country from the very  
beginning. Our well established contacts & networks enable 
us to offer peace of mind for people on the move.  
 
More information about our services can be found at  
www.alfamoving.com

Peace of mind for people on the move 

http://www.sviv.se
http://swea.org
http://www.alfamoving.com
http://www.sofiadistans.nu
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PÅ GÅNG PÅ KANSLIET

- Hemvändarmingel den 9 mars i Stockholm.
- Utflyttarpublikationen.
- Förändrade rabatter 2016.
- Nytt medlemsregister.
- Planering av sommarprogrammet.
- Uppföljning av antagna resolutioner.
- Svar på remisser, bland annat  ”Skydd för vuxna i internationella      
   situationer” från Justitiedepartementet.
- Seminarium om internationella studier.
- Avierna för förnyat medlemskap 2016 skickas ut i slutet av mars.

PÅ GÅNG PÅ KANSLIET

Vårt nya stjärnskott: 
Emma Edström
Emma heter jag och är praktikant på 
Svenskar i Världens kansli i Stockholm 
under våren. Sedan jag kastade av mig 
studentmössan har jag rest och bott 
utomlands mycket. Argentina, Nicara-
gua, Kenya, Indien och Australien har 
terroriserats av mina annonser om arbete och bostad. Till sommar-
en tar jag examen i statsvetenskap och vill skapa mig en interna-
tionell karriär med fokus på global utveckling. Om ni ringer till 
kansliet och hör en glad göteborgstjej svara så är det nog jag.

Som vanligt har vi mycket på gång på kansliet. Bland annat 
arbetar vi med:

Svenskar i Världens kansli har fått ett riktigt lyft med nya möbler från IKEA!

Save the date! 
Sommarprogrammet 2016 äger 

rum vecka 34 (22-26 augusti).

Snälla, svara på vår enkät!
Tyck till om Svenskar i Världen.

Det tar fem minuter. 
Vi vill veta vad du tycker.

http://www.sviv.se
https://sv.surveymonkey.com/r/sviv2016
https://sv.surveymonkey.com/r/sviv2016


Vill du träffa Jonas för råd 
kring hur du enkelt tar 
kontroll över din självrättelse 
når du honom för ett möte 
på 070-539 46 12.
jonas.svensson@alandsbanken.se

Vi går vår egen väg

Vi är övertygade om att den 
bästa självrättelsen görs bäst 
av någon annan, nämligen 
den som granskat dem.
Som kund hos Ålandsbanken Private Banking får du 
tillgång till en personlig finansiell planerare och för-
mögenhetsförvaltare som gör det lätt att göra rätt.

Det senaste tillskottet i vårt team kommer direkt 
från en ledande befattning på Skatteverket. Med sju 
års erfarenhet av optimerad självrättelse är det få 
skattejurister som mäter sig med Jonas Svensson.
Utöver korrekt och kostnadsfri självrättelse hjälper 

vi dig även med skräddarsydda krediter, utlandsflytt 
samt optimering av bolags- och skattestrukturer.

Vi har lång erfarenhet av att bistå kring de frågor och 
möjligheter som dyker upp för entreprenörer.

Välkommen in till oss på Ålandsbanken eller besök 
oss på www.alandsbanken.se/sjalvrattelse

Besök något av våra kontor eller gå in på www.alandsbanken.se/sjalvrattelse

Stockholm: Stureplan 19, tel. 08-791 47 20, pbstockholm@alandsbanken.se  Göteborg: Kungsportsavenyen 1, tel. 031-333 45 00, 
pbgoteborg@alandsbanken.se  Malmö: Carlsgatan 3, tel. 040-600 21 00, pbmalmo@alandsbanken.se
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