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Välkommen till

Lundsbergs skola!

www.lundsbergsskola.se

|

+46 550 74 05 00 |

BJÄRETERRASSEN, TOREKOV

info@lundsbergsskola.se

CHARMIGA SKÅNELÄNGOR I UNDERBARA TOREKOV

Just nu pågår försäljning och byggnation av den andra och sista etappen av
projektet Bjäreterrassen i sommarparadiset Torekov.
Här växer ett mysigt och genuint område fram, karaktäristiska vitputsade
skånehus ritade av den välkände Torekov-arkitekten Stephan Gip.
Tillsammans med färdigställda hus i etapp ett blir Bjäreterrassen ett modernt
semesterboende med gammal skön skånsk bykänsla.
Tillbringa lediga stunder på föreningens tennisbana, utomhuspool och orangeri.
Är du golfare så ligger Torekovsgolfklubb en kraftfull ”Big Bertadrive” bort.
Här erbjuds ett bekymmersfritt sommar- eller permanentboende, promenadavstånd
till både hav, by och natur. Inflytt våren och sommaren 2017.
Kontakta Jakobssons Bjäremäklaren för mer information.
Bostadsrättslägenhet. Boarea ca 90 m² med 3 rum och kök
(kan göras om till 4 rum), varav 2-3 sovrum.
Månadsavgift 2 992 kr. Pris 3 215 000 kr.

Båtsmansgatan 14, 269 77 Torekov
• 0431-36 35 00 • info@jajab.se • www.jajab.se
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BREV FRÅN GENERALSEKRETERAREN

generalsekreterare
för svenskar i världen

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

Kära läsare,
Den här vintern och våren har jag haft glädjen att träffa många
svenskar boende i Europa under mina många resor. Dessa besök
till Oslo, London, Bryssel, Paris, Prag och Warzawa har givit mycket
inspiration och nyttig återkoppling om vilka frågor ni ute i världen
vill att Svenskar i Världen ska driva för er.
Många frågor har handlat om utbildning; hur viktigt det är att få en utländsk IB examen rätt bedömd
inför studier vid svensk högskola, varför svenska bör ingå som A-språk i examen och mycket
annat. Hur är det egentligt att studera vid ett utländskt universtet – vad är olika mot högskolestudier i Sverige och hur värderas en utländsk examen vid återkomsten till Sverige? Vilka regler gäller
för studiemedel och hur mycket kostar studierna? Dessa frågor har vi diskuterat i våra möten med
svenska läkarstudenter i Warzawa och Prag. Ni kan läsa mer om detta på sidan 14-17 i tidningen.
Internationella studier var även temat vi det frukostseminarium Svenskar i Världen anordnade
tillsammans med Jusek den 17 maj. Vi vill uppmuntra svenska studenter att förlägga delar av
sina studier utomlands för att få nyttig erfarenhet, internationella kontakter och förbättrade språkkunskaper. Vid seminariet, som var mycket uppskattat, bidrog SISA (Swedish International Students
Association) med råd och tips, svenska studenter med utlandserfarenhet berättade och ansvarig för
rekrytering i Sverige på Ericsson informerade om hur de ser på utlandserfarenhet. Den som vill veta
mer kan följa semiariet på Youtube.
Just nu pågår intensiva förberedelser på kansliet inför sommarprogrammet. Till konferensen i
Näringslivets hus den 23 augusti kommer näringsminister Mikael Damberg. Där får ni också träffa
årets Svensk i Världen 2016, den internationellt uppmärksammade FN-medlaren Staffan de Mistura,
som har dubbelt medborgarskap (svenskt-italienskt). Läs mer om honom i denna tidning! Årsmöte
med efterföljande lunch och prisutdelning blir liksom förra året på Grand Hotel, den 24 augusti.
Nytt för i år är en utflykt till natursköna Steninge slott, med lunch och rundvandring i Steninge
slottsby – där Svenskar i Världen har förtur till bostäder för sina medlemmar. Programmet
kommer att läggas ut i sin helhet på www.sviv.se där man också kan anmäla sig till delar eller hela
programmet.
Varma hälsningar – hoppas få träffa många av er i augusti!
Karin Ehnbom-Palmquist
Generalsekreterare
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Sommarprogrammet
text

ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

Den 22-26 augusti äger
Svenskar i Världens sommarprogram rum. Det blir en
vecka full av intressanta
aktiviteter.
Komplett information om
alla evenemang kommer
att finnas på sviv.se där du
också bokar in dig på det du
vill delta i.

Måndag 22 augusti
Ombudsträff

Tisdag 23 augusti
Konferens och UD

Alla ombud
hälsas varmt
välkomna till
ombudsträffen
på Svenska
Institutet. Vi
börjar med en
arbetslunch och
fortsätter under
eftermiddagen
med föreläsningar och en workshop för att
utveckla nätverksarbetet. Annika Rembe,
generaldirektör på Svenska Institutet, är
värd och en av talarna.

Konferensen äger rum i Industrisalen i
Närlingslivets Hus mellan klockan 09.00
och 12.30 med efterföljande lunch. Årets
Svensk i Världen 2016, Staffan de Mistura,
beskriver sin roll inom konflikthantering i världen med fokus på Syrien.
Näringsminister Mikael Damberg inleder
och berättar om regeringens exportstrategi
och utlandssvenskarnas roll. Fredrik
Rågmark, vd på Medicover, ger en bild av
hur det är att driva företag med internationell, medicinsk personal. På kvällen är det
mottagning på UD (särskild inbjudan).

Foto: The Royal Palace av Ola Ericson, Imagebank Sweden

22-26 augusti 2016
Onsdag 24 augusti
Årsmöte och prisutdelning

Torsdag 25 augusti 16.00
Konsert på Confidencen

Fredag 26 augusti
Steninge Slott

Svenskar i Världens årsmöte hålls i
Vapensalen på Grand Hôtel med efterföljande lunch i Spegelsalen. Vid lunchen
delas det prestigefyllda priset Årets Svensk
i Världen 2016 ut till Staffan de Mistura.

Ett av sommarprogrammets kulturella
evenemang ges på Ulriksdals Slottsteater
Confidencen. Näktergalarna är ett musikaliskt drömspel om de tre världsstjärnorna
Jenny Lind, Christina Nilsson och Signe
Hebbe. Publiken bjuds på ett historiskt
fabulerat och fantasieggande möte med tre
ofattbart hyllade operastjärnor som under
1800-talet tog hela världen med storm när
kvinnan inte ens hade rösträtt. En resa från
extrem fattigdom till svindlande förmögenhet för tre osynliga barn som tog sin plats i
världen – med råge!

Utflykt till vackra Steninge Slott vid
Mälaren, beläget mellan Stockholm och
Uppsala. Lunch i slottsmiljö och information om den blivande Slottsbyn, där
utlandssvenskar erbjuds förtur till de nya
bostäderna.

Kallelse till Svenskar i Världens årsmöte
Datum: 24 augusti 2016
Tid: 12-13 (Registrering från klockan 11).
Plats: Vapensalen på Grand Hôtel, Södra
Blasieholmshamnen 8 i Stockholm.
Dagordning: www.sviv.se senast 24 juli.
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Staffan de Mistura är
Årets Svensk i Världen 2016
ÅRETS SVENSK I
VÄRLDEN
Sedan 1988 utser Svenskar i Världen årligen
en svensk som gjort framstående insatser
för att profilera Sverige internationellt inom
kultur, näringsliv, vetenskap, idrott eller
på det humanitära området. Bland tidigare vinnare av utmärkelsen Årets Svensk
i Världen återfinns bland andra Benny
Andersson och Björn Ulvaeus, Håkan Lans,
Hans Blix, Anne-Sofie von Otter, Margot
Wallström, Zlatan Ibrahimović och Max
Martin.
Oscar Carlsson var den förste att utses till
Årets Svensk i Världen. Oscar Carlsson
var teknisk ledare för olika vattenprojekt i
Indien, Kongo och Zaire där han utvecklade
enkla men tekniskt geniala och effektiva
lösningar för vattenförsörjning. Bland annat
konstruerade han en handpump för borrade
djupbrunnar som förändrat och säkerligen
räddat livet på många människor.

text

ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

Priset Årets Svensk i Världen går 2016 till diplomaten Staffan de
Mistura. Pristagaren får motta priset vid en ceremoni på Grand
Hôtel i Stockholm den 24 augusti 2016. Sedan 1988 hyllar
Svenskar i Världen årligen en svensk som gjort framstående
insatser för att profilera Sverige internationellt inom kultur,
näringsliv, vetenskap, idrott eller på det humanitära området.
Staffan de Mistura har dubbelt medborgarskap i Sverige och
Italien. Denna möjligheten, en fråga som Svenskar i Världen drev
under många år, har betytt mycket för årets pristagare, som är stolt
över att vara svensk.
Staffan de Mistura har varit verksam inom Förenta Nationerna
(FN) och är sedan den 10 juli 2014 världssamfundets sändebud
i Syrien. 1976-1985 arbetade han för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, bland annat i Sudan. Därefter var han knuten
till Världslivsmedelsprogrammet WFP, FN:s kontor i Afghanistan
och UNICEF. de Mistura har även tjänstgjort för FN i Kosovo,
Libanon och Irak. 2010-2011 var han FN:s generalsekreterare Ban
Ki-moons sändebud i Afghanistan.

Den 12 maj 2014 utsågs Staffan de Mistura till ordförande för
det nyinrättade Europeiska fredsinstitutet. Institutet har till
uppgift att bidra till den globala fredsagendan genom ett nära
partnerskap med EU:s institutioner för att förebygga, hantera och
lösa konflikter. Initiativet till institutet togs år 2010 av Sveriges
utrikesminister Carl Bildt och Finlands utrikesminister Alexander
Stubb.
Problem som ingen annan har velat eller vågat ta i med tång har
de Mistura tagit sig an. Han har kallats Syriens sista hopp med
världens idag kanske svåraste jobb - att skapa fred i landet och
regionen. Staffan de Mistura är likt Raoul Wallenberg en förebild
för Sverige och svenskar i världen. Han visar med ett nästan
omänskligt tålamod hur viktig diplomatin är för de som har det
allra värst på jorden.
Årets Svensk i Världen hyllas på årsmöteslunchen onsdagen den
24 augusti. Han är även huvudtalare på seminariet tisdagen den 23
autusti under Sommarprogrammet.

Varsamma Bohagstransporter www.stadsbudskontoret.eu
• Varsamma bohagsflyttar nationellt och internationellt dörr-till-dörr.
• Flyttfordon och emballage anpassade för ömtåligt gods.
• Fullservicelösningar med packning, magasinering, flyttstädning, etc.
• Vi uppfyller och tillämpar ”Bohag 2010” samt ”General Conditions”
och har heltäckande bohags- och ansvarsförsäkring.
• Kontor och lagerhotell i Örnsköldsvik, Stockholm, Cannes och Paris.

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

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

Med blick för
det ljuva livet
Här är två bra tips för nya pigga ögon – från
Sveriges största privata ögonklinik:
Börja med att korrigera ditt synfel snabbt, säkert
och smärtfritt med en RLE-behandling (refraktivt
byte av ögonlinsen). I de allra flesta fall leder
operationen till att du slipper glasögon
eller linser.
Se sedan till att det verkligen syns hur bra du
mår – nu när det är dags att leva det ljuva livet.
Med ögonlocksplastik kan våra skickliga
ögonkirurger lyfta fram din ursprungliga vackra
ögonform – så att du känner dig många år yngre.
Stockholms Ögonklinik finns vid Sophiahemmet
på Valhallavägen 91. Kontakta oss så bokar vi
en tid för förundersökning.

Tel 08-508 949 11 www.stockholmsögonklinik.se
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ALICIA
VIKANDER
Oscarsvinnaren startar
eget filmbolag
text

En av cirka 660 000 svenskar som har valt
att bo utomlands är skådespelerskan Alicia
Vikander. Hon växte upp i Göteborg där
hon ofta följde med sin skådespelande
mamma på jobbet på Stadsteatern och
Backateatern. Redan som sjuåring medverkade Alicia Vikander i musikalen Kristina
från Dufvemåla. Idag, 27 år ung, bor hon i
London med världen som arbetsfält.
När Alicia Vikander fick ont i ryggen
lämnade hon balettvärlden och satsade
på en karriär som skådespelerska.
Tidigare i år blev hon den första svenska
skådespelerskan som har vunnit en Oscar
sedan Ingrid Bergman 1975 (Mordet på
Orientexpressen). Passande nog var det just
Alicia Vikander som läste ur Bergmans
dagböcker i förra årets hyllade film “Jag är
Ingrid”.

Jurist, dansös eller
skådespelare
Fem gånger sökte Alicia Vikander in
på scenskolor i Stockholm, Malmö och
Luleå, utan att komma in. Hon var utbildad
balettdansös, men på grund av ryggproblem
hade hon svårt att fortsätta med dansen.
Till juristutbildningen blev Alicia Vikander
antagen, men det var inte vad hon egentligen ville ägna sig åt.

EVA ANDERSSON

Balett en bra grund att stå på
Både den svenske skådespelaren Mikael
Persbrandt och den danske aktören Mads
Mikkelsen är utbildade balettdansörer.
Enligt Balettakademin i Stockholm får
balettdansörer lära sig att uttrycka sig
själva, kontrollera kroppen och föra fram
abstrakta och konkreta uttryck på samma
gång. En balans som även skådespelare har
glädje av i sitt yrke.

Eget filmbolag

Filmer i urval
The Danish Girl, Burnt, The
Light Between the Oceans,
Tulip Fever, Till det som är
vackert, Kronjuvelerna, A
Royal Affair, The Fifth Estate,
Anna Karenina, Ex Machina
(science fiction), The Man from
UNCLE, Hotell, Son of a Gun,
Testament of Youth, Seventh
Son, Jag är Ingrid.

I maj meddelade Alicia Vikander att hon
startar ett eget filmbolag tillsammans med
sin agent i London, Charles Collier. Ett mål
är att ge kvinnor i branschen en chans i en
annars ytterst mansdominerad värld.
Produktionsbolaget, som heter Vikarious
Productions, har redan en första film på
gång. Den heter ”Euphoria” och ska börja
spelas in i de tyska alperna i augusti.
Huvudrollerna innehas av Alicia Vikander
och Eva Green, som spelar två systrar i ett
konfliktfyllt drama. I filmen reser syskonen
genom Europa mot en udda slutdestination - en annorlunda klinik för assisterat
självmord i Alperna. Till skillnad från
liknande kliniker, får man välja fritt hur
man vill tillbringa sina sista dagar i livet.
sviv.se —
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Utlandssvenskar i EU/EES-länder och Schweiz
med pension från enbart Sverige har rätt till
svenska vård- och tandvårdsförmåner
text

ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

Många utlandssvenskar
som uppbär pension i
Sverige har stött på problem i kontakten med vårdgivare och försäkringskassor. Okunskapen bland
apotek, tandläkare och
andra vårdgivare om reglerna för utlandssvenskar är
stor. Få känner till intyget
FK5163 som ger rätt till
sjukvårdsförmånerna på
hemmaplan.

pension utbetalas från annat land, till
exempel det land där personen är bosatt, eller om personen arbetar. De gör
en bedömning i varje enskilt ärende.
Därefter skickar Försäkringskassan
E121 för registrering till bosättningslandet, som sedan skickar tillbaka en
bekräftelse på att det ska vara gällande
och att det står klart att Sverige ska
vara behörig stat för vårdförmåner.
Därefter skickar Försäkringskassan
ut EU-kort och även intyg om rätt till
vårdförmåner i Sverige (FK5163).
En förutsättning är att personen har
en allmän pension från Sverige som
ålderspension, tilläggs- och garantipension, premiepension som man kan ta
ut från 61 år eller efterlevandepension.
Det kan också vara sjuk- eller aktivitetsersättning.

Svenska medborgare med pension
enbart från Sverige får inte nekas
vård- eller tandvårdsförmåner. Många
utlandssvenskar har tvingats betala för
medicin trots gällande högkostnadsskydd. Andra har inte fått avdrag för
statligt tandvårdsstöd.
En tandläkare i Göteborg hävdade
nyligen att svenska pensionärer som
bor utomlands bara har rätt till akutvård
i Sverige. Även Försäkringskassan i
Göteborg påstod detsamma, trots att utlandssvenskar visat upp både intyg om rätt
till vårdförmåner och sina EU-kort.
En som vet hur det ligger till är Charlotte
Petersson på Försäkringskassan i Visby.
Hon intygar att pensionärer boende i ett
annat EU/EES-land eller Schweiz, som
enbart uppbär pension från Sverige, och
inget annat land, visst har dessa rättigheter
med stöd av EU-förordningen 1408/71.
Regeln infördes för över sex år sedan, men
informationen har uppenbarligen inte nått
ut till alla vårdgivare.
Har din tandläkare en fråga i ämnet kan
han eller hon kontakta Försäkringskassans
kundcenter för partner. Telefon 0771-17
90 00. Det finns även information för

tandläkarna på Försäkringskassans hemsida
och i handboken Vård av persioner från
andra länder (utgiven 2013 av SKL, se
sidan 15).
Har pensionärer bosatta i ett annat EUland rätt till statligt tandvårdsstöd och
högkostnadsskydd vid planerad tandvård
i Sverige?
Ja, mot uppvisande av Intyg om rätt till
vårdförmåner i Sverige för persioner bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz,
FK5163. För att ha rätt till intyg FK5163
måste man först ha ett svenskt intyg, S1
(kallas ofta E121), registrerat i det land
man är bosatt.
När Försäkringskassan utreder om en person har rätt att få intyget E121 från Sverige
tittar de på var personen anses bosatt, hur
länge hen varit försäkrad för pension, om

Om personen får pension från det land
hen är bosatt i, både svensk och till exempel tysk pension, är det bosättningslandet som ska stå för vårdförmånaderna och då finns inget behov av blankett
E121 för att få vård i till exempel Tyskland. För akutvård i Sverige ska personer i
det fallet visa upp sitt tyska EU-kort

Gör så här:
Skaffa intgyet om rätt till vårdförmåner
(FK5163) från Försäkringskassans kundcenter, telefon 0771-524 524.
Intygen och EU-korten hanteras av
Försäkringskassan i Visby. Ha alltid intyget och EU-kortet med vid besök i Sverige
för att visa upp hos läkare eller tandläkare.
Notera att både intyget och kortet ska
förnyas vart tredje år.

Bild 1. Det känns jätteroligt att vara pionjär och starta upp den här redaktionen, säger Lisa Abrahamsson, som är TT:s platschef i Sydney.
Bild 2. Lisa Abrahamsson och Tove Eriksson arbetar som nattredaktörer på TT Nyhetsbyråns nya redaktion i Sydney.
Bild 3. Gustav Sjöholm.

De bevakar Sverige - från andra
sidan jordklotet
Vid årsskiftet flyttade TT Nyhetsbyrån sin nattredaktion till Australien. Fyra journalister
har blivit utlandssvenskar för att kunna använda sig av tidsskillnaden i sitt arbete. Vi har
träffat dem på redaktionen i Sydney.
text och foto

Lisa Abrahamsson tar pendeltåget till Sydneyförorten Rhodes och
går in genom dörrarna till den australiska nyhetsbyrån AAP. I ett
öppet kontorslandskap, intill de australiska kollegorna, arbetar ett
trettiotal journalister från olika europeiska länder. Rummet kallas för
”Little Europe” och senast att flytta in är de fyra svenskarna.
– Det känns jätteroligt att vara pionjär och starta upp den här redaktionen, säger Lisa Abrahamsson, som är TT:s platschef i Sydney.
Journalisterna på TT Nyhetsbyrån producerar material som
sprids vidare till abonnenterna, bland annat till svensk dagspress.
Nattredaktionen skriver om det som händer under svensk nattetid,
allt från polishändelser i Sverige till nöje och utrikeshändelser.
Beslutet att flytta redaktionen till Australien togs 2015. Lisa
Abrahamsson berättar att det främst handlar om att få fler arbetade
timmar jämfört med nattskiften i Sverige.
– Rent ekonomiskt tror jag att det går plus minus noll. Vi har
förstärkt vår bevakning med en person jämfört med förut eftersom vi
inte har arbetstidsförkortning nu när vi arbetar dagtid, säger hon.
En förhoppning med flytten är att nyhetsflödet ska bli jämnare över
dygnet. Nattredaktör Gustav Sjöholm berättar:
– Medievanorna har förändrats och många vill ha läsning tidigt på

FRIDA BANK

morgonen. Man vaknar, tar upp mobilen och kollar vad som hänt.
Då behöver våra kunder ha mer material att lägga ut redan under
natten och tidigt på morgonen.
Om det händer något stort i Sverige under natten är det redaktörerna
i Australien som i första hand styr upp bevakningen och skickar ut
reportrar och fotografer.
Lisa Abrahamsson arbetade som nyhetschef i Stockholm när tjänsterna i Sydney utlystes. Hon tvekade inte att söka.
– I den här branschen finns det inte så många möjligheter att få åka
ut längre. Journalistbranschen är i kris. Många drömmer om att få
vara korrespondent i New York men de jobben finns i princip inte
längre. Så det här är en fantastisk möjlighet att få jobba utomlands,
säger hon.
Nu har de första månaderna svischat förbi och en vardag infunnit
sig. Men det är mycket nytt att sätta sig in i när man flyttar till andra
sidan jorden. Stundtals har det varit jobbigt, berättar Lisa.
– Det är mycket administration och byråkrati som man måste ta sig
igenom. I jetlagen undrar man om det är värt det, men det är det för
det blir så bra sen. Sydney är en fantastisk stad.
sviv.se —
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En av tre nyutexaminerade läkare har
läst sin utbildning utomlands

Michal Laji, Jenny Skoog, generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist, Alexandra Hedenqvist, Alexander van Loosdrech, Filip
Carlman och Siri Fagerlund i lobbyn på Medicovers sjukhus utanför Warszawa.

I Polen läser studenter som verkligen vill
bli läkare. Svenskar i Världens generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist
och styrelseledamot Kristin Öster åkte till
Warszawa för att träffa några av dem.
text och foto

KRISTIN ÖSTER

Luften är kall och frisk. Det är en lördag i mitten av mars när vi
möter upp åtta förväntansfulla studenter i Medicovers sjukhusentré i Warszawa. De har rest hit från olika delar av landet för att
dela med sig av sina erfarenheter som läkarstudenter i Polen. Totalt finns det omkring 1200 svenska läkarstudenter i Polen och vi
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märker snart att det är ambitiösa personer som flyttar hit.
Hur kommer det sig att så många läser utomlands?
Vi började med att fråga studenterna varför de valt att läsa sin utbildning utomlands. De svarar att den vanligaste anledningen att
man flyttar hit är att det var för svårt att komma in på den svenska läkarlinjen. Det krävs höga betyg. Dessutom kan stelbenta
behörighetskrav ställa till det.
Siri Fagerlund hade läst en fyraårig biologisk grundutbildning i
USA. Trots att utbildningen lägger grunden för de amerikanska
studenter som vill gå vidare till medicinska studier ansåg den
svenska antagningsmyndigheten att Siri inte var behörig. Hon
tröttnade snabbt på det stelbenta bemötandet och vände blicken
utomlands.

LÄKARSTUDIER I POLEN
Cirka 3000 svenska studenter läser sin
läkarutbildning utomlands. I Sverige
finns drygt 7600 läkarstudenter.
1200 av de som studerar till läkare
utomlands läser sin utbildning i Polen.

Där finns en internationell läkarlinje
som går parallellt med den polska. All
undervisning sker på engelska.
Gdansk är den populäraste staden med
450 studenter. Det gör Gdansk till den
6:e största staden när det gäller antalet
svenska studenter utomlands.

- På universitetet i Gdansk var det självklart att jag var behörig.
Jag har fått veta att den här typen av situationer är vanliga, säger
Siri Fagerlund.

Studenterna betalar en terminsavgift på
cirka 50 000 kr.
(källa Svenskar i Världens kartläggning
och CSN)

utbildning med vännerna där hemma kan de se att fler läkarstudenter i Sverige verkar osäkra på sitt studieval. Fler verkar ha
valt läkarlinjen på slentrian, kanske för att de hade betygen och
att det därför förväntades. Till Polen flyttar man inte om man inte
är säker på att man verkligen vill bli läkare.

Hur är det att vara student i Polen?
Studenterna är noga med att poängtera att bara för att det är
lättare att komma in i Polen ska du inte luras att tro att studierna
är lättare. Tvärtom. Studietempot är högt, lärarna auktoritära och
kraven avancerade. Dessutom betalar de en studieavgift på runt
50 000 svenska kronor per termin.

Det är lättare att komma in i Polen, men
det är inte lättare att plugga här,
säger Alexander van Loosdrecht,
förstaårsstudent i Gdansk

- Dessutom, säger studenterna, blir vi mer sammansvetsade. Vi
stöttar varandra och kan skratta åt situationer som uppstår.

Den polska vardagen har mycket att bjuda på

Överlag trivs studenterna bra i Polen. Här kan man bo bra och äta
gott utan att det behöver kosta. Det finns många trevliga barer och
caféer. När de väl har tagit sig igenom de första tuffa åren får de
mer tid åt att resa och njuta. Något de också passar på att göra.
- Efter de första åren blir det lite lugnare. Då kan man resa, äta ute
och ha ett väldigt bra liv, säger Siri Fagerlund.

Början av utbildningen är mycket tuff i Polen. De första åren går
att likna vid en prövotid. Under det tredje året ligger flera stora
prov och den som inte klarar en tenta får inte gå vidare till nästa
termin. Därför är det vanligt att studenter tvingas gå om ett år.
Jenny Skoog läste till sjuksköterska i Sverige innan hon flyttade
till Polen.
- Det var rena dagis i jämförelse. I Sverige pratade vi med lärarna,
kunde flytta undervisningstillfällen och göra flera omprov. Här i
Polen får vi bara göra ett omprov. Klarar du dig inte då måste du
gå om hela året, säger Jenny Skoog.

Utbildningen håller hög kvalitet

Det höga studietempot och den hårda tonen från lärare kan vara
påfrestande och ge en knäck i självförtroendet. Det gäller att
snabbt få skinn på näsan. Men studenterna ser samtidigt flera
fördelar med att läsa på de polska universiteten. Utbildningen
håller en hög kvalitet och de får ut mycket av sina studier.
- På ett sätt är det hårda studietempot bra. Att utbildningen ställer
stora krav gör att vi tvingas fokusera och ta ansvar för våra
studier, säger Alexander van Loosdrecht som läser första året på
läkarprogrammet.
Studenterna tror att studietempot, kraven och avgifterna gör dem
mer motiverade att slutföra sina studier. När de jämför sin egen

De 1200 svenskar som studerar till läkare i Polen är verkligen
motiverade.
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Hon pekar även på det kulturella utbytet som en stor fördel
med att plugga här. Som internationella studenter blir de även
bra på engelska vilket kan underlätta en internationell karriär
eller forskning.

Om Medicover

Vi frågade om de skulle rekommendera andra att plugga i
Polen. Svaret dröjer lite, men det blir ett entydigt ja.
- Om man har drivkraften och verkligen vill bli läkare så är
Polen ett bra ställe att plugga i. Här måste man kämpa för att
klara sin utbildning. Det är ingen som kommer hålla dig i handen, säger Ahmad Kaskas som läser femte året i Warszawa.
För Karim Cherif, som även han läser femte året i Warszawa,
är det självklart.
- Ja verkligen! Vardagen här är jättebra och det är trevligt i
skolan. Jag skulle verkligen ha valt att göra samma sak igen,
säger Karim Cherif.
Vilka är era framtidsplaner?
Trots att de trivs bra i Polen, vill alla återvända till Sverige efter sina studier. Filip vill bli narkosläkare, Siri skärgårdsläkare
i Bohuslän, Karim kirurg medan Alexandra vill arbeta som
psykiater. Alexander springer maraton och vill därför gärna bli
idrottsortoped.
De tror att det är få som stannar i Polen efter sin examen.
Löneläget är lågt vilket gör det svårt att betala igen sin studieskuld. Dessutom kan språket utgöra ett hinder.
Den som ser en internationell framtid är Michel Laji, tredjeårsstudent i Wroclaw. Michel hoppas på att kunna jobba för
Läkare utan gränser samtidigt som han har sin bas i Sverige.
Han tror att de internationella studierna, där han lär sig alla
termer på engelska, kan vara en fördel.

Tips till dig som vill läsa utomlands

Vi frågade studenterna om de hade något avslutande tips till
den som är intresserad av att plugga utomlands.
- Ta kontakt med någon som läser eller har läst i det land du
tittar på för att veta vad du ger dig in på och vad som är bra att
tänka på i början.

Medicovers sjukhus i Wilanow, Warzawa.
Medicover är ett svenskägt bolag, vars affärsidé är
att försäkra, diagnostisera, behandla och förebygga
sjukdom. De började i mitten av 90-talet som ett litet
försäkringsbolag med 70 anställda. Idag är Medicover verksamma i 14 länder och har sjukhus i Polen,
Rumänien och Bukarest samt 12 000 anställda. Totalt
är 750 000 personer försäkrade inom Medicover och
sjukhusen har behandlat 1,5 miljoner patienter.
Svenskar i Världen och de svenska läkarstudenter
som vi träffade fick en rundvisning i Medicovers
första sjukhus i Wilanow utanför den polska huvudstaden Warszawa. Det öppnade 2009 för att kunna ge
vård till Medicovers försäkringskunder. Idag ger de
vård både till sina egna kunder och till andra och har
behandlat över 350 000 patienter sedan starten. 2014
fick de utmärkelsen “Best international hospital 2014
Poland”. Enligt de läkarstudenter vi hade med oss var
Medicovers sjukhus en stark kontrast till de offentliga
sjukhusen i landet.
Något som utmärker Medicovers sjukhus mot andra
privata sjukhus i Polen är att de har ett generellt fokus.
De flesta privata sjukhus i Polen har specialiserat sig
på ett område, exempelvis akut kirurgi. Medicover behandlar patienter från födelsen till äldre dagar. De har
även investerat i utrustning och teknik för att kunna
utföra olika typer av hjärtkirurgi.

Är du intresserad av att läsa i Polen?

Hör av dig till svenskar.i.varlden@sviv.se om du vill
komma i kontakt med de studenter vi träffade i Polen. De
hjälper gärna till med att svara på dina frågor.
Om du har några frågor kan du även vända dig till Siri
Fagerlund, Alexandra Hedenqvist eller Karim Cherif, som
är Svenskar i Världens studentombud i Gdansk respektive
Warszawa. Deras mailadresser finns på www.sviv.se.
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Här är studenterna vi träffade
Jenny Skoog, förstaårsstudent i Gdansk
Alexander van Loosdrecht, förstaårsstudent i Gdansk
Siri Fagerlund, läser fjärde året i Gdansk
Alexandra Hedenqvist, läser fjärde året i Gdansk
Filip Carlman, läser femte året i Wroclaw
Michel Laji, läser tredje året i Wroclaw
Ahmad Kaskas, läser femte året i Warszawa
Karim Cherif, läser femte året i Warszawa

I Prag ingår ett års latin och
baskunskaper i tjeckiska i
läkarutbildningen
text

KARIN EHNBOM-PALMQUIST och foto BARBRO EHNBOM

Svenskar i Världen har under våren även besökt Prag och talat med svenska läkarstudenter om studierna i Tjeckien. Här läser
färre svenska studenter än i Polen, men de vi träffade intygade att de var mycket nöjda med sina studier och livet i den vackra,
tjeckiska huvudstaden. Deras erfarenheter liknade de vi fått höra om i Warzawa. Hårda studier och auktoritära lärare, men bra
utbildning som även inkluderar ett års latin och baskunskaper i tjeckiska, som är nödvändigt under praktikperioderna.
När jag besökte Prag i slutet av april i år bjöd även svenska ambassadören Annika Jagander in mig till möte med Pragsvenskar i
sitt fina residens, med vidsträckt utsikt över gamla stan. Många hade hörsammat inbjudan och där träffades många i svenskkolonin - studenter och företagare, entreprenörer och företrädare för svenska exportföretag liksom svenskar gifta med tjecker eller
tjecker som vuxit upp i Sverige och sedan återvänt hem. Svenskar i Världens nya ombud i Prag, Anna Linka, kom direkt från
radiostudion där hon hade presenterat en jazzfestival som hon ordnar i Prag i sommar tillsammmans med sin man som är musiker.
Många frågor från deltagarna på mötet hos ambassadören gällde utbildning för medföljande barn, både i svenska och IB studier
och vad som gäller vid återflytt till Sverige. Det är aktuella frågor som Svenskar i Världen har på agendan. Vi träffade också
lektorn i svenska vid universitetet. Svenskstudier är ett populärt val och varje år söker fler än som kommer in.
Det var en mycket trevlig och givande kväll. Stort tack till Sveriges ambassadör för det trevliga värdskapet!

Möte på svenska ambassaen i Prag. Liban Jamal och Paula Sund (mitten) är våra studentombud i Tjeckien. Båda läser läser till
läkare och är inne på andra året i sin utbildning. Edward Lilliehöök till vänster är praktikant på ambassaden.
sviv.se —
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Reporten i Rutan
Som utrikeskorrespondent
för Sveriges Television har
Susan Ritzén både makt och
ett ansvar för hur vår bild av
omvärlden formas. Hon är
stationerad i Kinas huvudstad Beijing, med Asien och
Oceanien som bevakningsområde.Hur glamoröst är det
egentligen att vara tillgänglig
24 timmar om dygnet och vilka
intervjuer har gjort sarkast
intryck?
1. Vilket är ditt mest spännande möte som
utrikeskorrespondent?
Alla möten är speciella för mig, men barn
är extra oförutsägbara - och djur, haha.
Möten i spända situationer som krig blir
ofta intensiva. Eller möten med människor
med en särskilt ovanlig historia eller med
extra stark karisma och värdighet. FN:s
generalsekreterare Kofi Annan var en sådan
person för mig. Och Bruce Springsteen,
vilket förvånade mig. Det finns även en
aidssjuk 9-årig flicka som aldrig lämnar
mig, fast hon är död sedan länge.
2. Om du inte var korrespondent i ditt
nuvarande land, vilket skulle du då vilja
verka i och varför?
Jag är stationerad i Kina med Asien och
Oceanien som bevakningsområde, så jag
drunknar i länder. Det är svårt att hinna med
“bara” Kina. Jag känner mig som världsreporter snarare än specialist. Kärnan i min
rapportering utgår alltid från att vi hänger
ihop och är en del av något gemensamt oavsett hur vi agerar mellan nationsgränser
vid olika tillfällen. Här upplever jag stora
utmaningar med rasismen i dag.
3. Vilka är de största farorna respektive de
största belöningarna med ditt arbete?
Jag hoppas att jag aldrig blir blasé och slutar
reagera på vare sig små eller extraordinära
händelser. Om man klarar att hantera
den starka press som det här jobbet kan
innebära, utan att härdas alltför mycket, är
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Susan Ritzén, Utrikeskorrespondent, SVT. Foto: Johan Paulin/SVT
det det finaste, bästa, roligaste, mest spännande och givande arbete jag vet.
4. Vad är det första du förknippas med när
du säger att du arbetar för svensk media?
Det beror på vem jag pratar med. I Peking
tänker nog de flesta att jag statsanställd och
har en svensk agenda. Tyvärr ökar rädslan
för utlänningar här precis som på andra
håll i världen, och fördomar har vi allihop.
Av nordiska medborgare ses jag ibland
som naiv - och överdrivet intresserad av att
betala skatt.
5. Vad saknar du mest med Sverige privat
respektive i ditt yrkesutövande?
Jag saknar min familj väldigt mycket eftersom min pappa gick bort i julas och vi hade
behövt vara tillsammans mer under våren
med släkt och vänner, både för praktiska
saker och känslomässigt. Det kanske är det
som är svårast för alla som bor utomlands.
Det är så kompromisslöst att vara frånvarande när det verkligen gäller. Annars
saknar jag väldigt lite.
6. Att vara utrikeskorrespondent föreställer
jag mig handlar om att ständigt vara på
alerten, dygnet runt. Vilka för- och nackdelar ser du med att inte ha ett “vanligt”
jobb?
Det är nog lätt att få för sig att ens liv är
väldigt spännande, när det i själva verket

är jobbet. Det kanske inte spelar så stor roll
idag, men kan nog bli tufft väl hemma igen.
Jag tror jag behöver odla min egen trädgård,
bildligt talat, och att det är viktigt att vara
lite grundad själv för att inte tappa fotfästet
– både i arbetsbörda och i synen på sig själv
och sitt uppdrag.
7. Har du några tips till de som skulle vilja
bli utrikeskorrespondenter?
Mitt bästa tips är journalisthögskolorna
i Göteborg, Stockholm eller Sundsvall. I
andra hand att tjata dig in som ung reporter
på en sajt, tidning eller kanal och ta dig
vidare på meriter. Du måste ge dig ut i
världen - ingen kommer att förstå hur bra du
är annars! För mig har en tidig passion för
språk, resor och att lära mig nytt varit en bra
motor. Jag har lagt mycket tid och pengar
på det. Från att hitta sin egen lust för det till
korrespondensjobb är en lång väg. Många
är i 35–40-årsåldern innan de får chansen.
Tidigare har bredd varit bra men specialistkompetens efterfrågas alltmer. Håll dig i en
region och bli bra på den. Sök vikariat på
redaktioner med utrikesbevakning. Lycka
till!
Namn: Susan Ritzén
Ålder: 45 år
Familj: Singel
Bor: Lägenhet i Peking
Arbete: SVT:s korrespondent i Asien
och Oceanien

Höga begravningsavgifter för
utlandssvenskar kan kringgås med en
försäkring

text

ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

Att begravas i Sverige utan att ha betalat
begravningsavgift blir kostsamt. Dessutom
måste den församling du vill bli begravd hos
ge sitt godkännande. Flera utlandsboende
svenskar som inte betalar begravningsavgift
via inkomstskatten, önskar av den anledningen kunna betala begravningsavgift till
Svenska Kyrkan eller till sin hemkommun.
Enligt begravningslagen är det endast den som är folkbokförd i
Sverige som har rätt till de tjänster som begravningslagen erbjuder.
För den som inte är folkbokförd i Sverige vid dödsfallet måste
dödsboet betala alla kostnader.
Att betala begravningsavgiften utan att vara folkbokförd är enligt
begravningslagen inte möjligt. Istället har du som individ möjlighet
att teckna en försäkring som täcker kostnaderna vid ett dödsfall.
Exempelvis Fonus erbjuder begravningsförsäkringen Flex som inte
kräver att du är folkbokförd i Sverige. Du kan även kontakta ditt
privata försäkringsbolag och undersöka möjligheterna.

Själva begravningsceremonin med präst, kyrka och musiker har de
utlandssvenskar som är medlemmar i Svenska Kyrkan rätt till utan
kostnad, även om de inte är folkbokförda i Sverige. Om du inte är
folkbokförd i Sverige anmäls medlemskap i Svenska Kyrkan till
Kyrkostyrelsen.
Kontakta Svenska Kyrkans kanslistöd om det är något som är
oklart runt medlemskapet. Svenska Kyrkan är huvudman för
begravningsverksamheten i hela Sverige förutom i Stockholm stad
och Tranås kommun.
För att en förändring ska komma till stånd vad gäller möjlighet att
betala begravningsavgift utan att vara folkbokförd i Sverige, krävs
en ändring i begravningslagen gällande folkbokföring. I dagsläget
finns möjligheten att teckna en försäkring för att komma runt
problematiken.
Begravningslagen hittar du här:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19901144.HTM
På vår webbplats finns mer information om begravningsavgiften, bland annat här: http://www.sviv.se/blog/2016/05/
svar-pa-lasarfragor-om-begravningsavgiften/

Se SVT i hela världen
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En sjuklöneförsäkring ersätter det inkomstbortfall
man kan få vid långvarig sjukskrivning orsakad av
sjukdom eller olycka.

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.

När du bott utomlands mer än ett år blir du
utskriven från svenska förmåner. Du har då inte
längre något skydd om du skulle bli långvarigt sjuk.
Sjuklöneförsäkringen täcker det inkomstbortfall
som kan uppstå vid långvarig sjukskrivning och
ersätter så länge sjukdomen eller skadan består
upp till 65 års ålder.
Kontakta gärna oss så berättar vi mer

More information about our services can be found at
www.alfamoving.com
Peace of mind for people on the move
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www.tellusforsakring.se

info@tellusforsakring.se

Aldrig har så många utvandrat
från Sverige som idag
text

Det kommer många flyktingar och en hel del
hemvändande svenskar till Sverige i år, men det är
också många som väljer att lämna landet.
Enligt de senaste siffrorna från SCB fortsatte utvandringen att ligga på en hög nivå under 2014 – totalt
utvandrade 51 200 personer från Sverige. När det
gällde kvinnorna har aldrig så många utvandrat ett
enskilt år. Flest personer flyttade till Norge, som var
särskilt populärt hos svenskfödda utvandrare.
27 300 män och 23 900 kvinnor utvandrade från
Sverige 2014. De senaste fyra åren har fler än 51 000
personer utvandrat, vilket är högre antal än under den
stora Amerikautvandringens toppår 1887. Men... 1887
utgjorde utvandringen en högre andel av folkmängden,
i dagsläget uppgår den till en halv procent. Dessutom
lär en stor del av dagens utvandrare återvända till
Sverige, vilket de som flyttade utomlands på 1800-talet
sällan gjorde.

ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

De vanligaste länderna för utrikes- och svenskfödda att
utvandra till efter ålder 2014
20-29 år
Utrikesfödda

Svenskfödda

Utvandringsland
Antal

Andel

Danmark

850

Norge

678

Finland

657

Utvandringsland
Antal
10,3 Norge
8,2 Storbritannien
8 Danmark

Andel
2 155

35,8

760

12,6

660

11
7,1

Tyskland

400

4,9 USA

428

Storbritannien

384

4,7 Finland

241

4

Övriga

5 259

63,9 Övriga

1 778

29,5

Totalt

8 228

100 Totalt

6 022

100

30-64 år
Utrikesfödda

Svenskfödda

Utvandringsland
Antal

Andel

Utvandringsland
Antal

Andel

Danmark

1 414

7,8 Norge

860

13,7

Var fjärde utvandrade till Norden

Norge

1 121

6,2 USA

809

12,9

Storbritannien

983

5,4 Storbritannien

541

8,6

Antalet utvandringsländer 2014 var 164 stycken. Till
Norge flyttade 11 procent. Danmark, Storbritannien,
USA, Finland och Tyskland var – liksom de senaste
åren – andra vanliga utvandringsländer.

Tyskland

893

4,9 Spanien

309

4,9

Även om Norge var det populäraste landet, så
minskade utvandringen dit med 15 procent sedan
föregående år. Till Spanien ökade utvandringen med
12 procent.
Generellt sett har det under många år varit fler män
än kvinnor som utvandrar. Till Storbritannien var
dock 2014 55 procent av utvandrarna kvinnor. Sex av
tio som utvandrade till Indien var män. Till Norge,
England och USA flyttade förra året fler svenska
kvinnor än män.

Inga liechtensteinare i Stockholm
Vid årsskiftet 2015/16 hade Stockholms län 2 231 439
invånare. Av dessa var drygt 23 procent födda i ett
annat land, enligt Länsstyrelsen.

Finland

276

4,4

Övriga

12 828

806

71,1 Övriga

4,5 Danmark

3 488

55,5

Totalt

18 045

100 Totalt

6 283

100

65- år
Utrikesfödda

Svenskfödda

Utvandringsland
Antal

Andel

Utvandringsland
Antal

Andel

Finland

214

15 Spanien

92

19,8

Norge

183

12,9 Portugal

59

12,7

Danmark

129

9,1 Thailand

51

11

Tyskland

76

5,3 Frankrike

34

7,3

Spanien

57

4 USA

27

5,8

Övriga

764

53,7 Övriga

201

43,3

Totalt

1 423

100 Totalt

464

100

Befolkningen i Stockholm kommer från 195 olika länder, men bland de länder
som tillhör FN var Lichtenstein, Kiribati, Mikronesiska federationen, Tuvalu och
Vanatu inte representerade. Bland de sju länder som inte är med i FN, men som
är representerade i huvudstadsregionen, finns Palestina, Kosovo, Bermuda och
Taiwan.
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MÅNADENS OMBUD

Göran Holm - vårt ombud
i Moskva
En av Svenskar i Världens främsta resurser är våra över 120 ombud i världens alla hörn.
De representerar oss lokalt och är vårt ansikte utåt i sina hemländer. Ombuden har
specialistkunskaper i frågor som rör utlandssvenskar i just deras länder. Göran Holm är
ombud i Moskva och brinner för att svenska barn ska få bra utlandsundervisning.
text

ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

foto:

PRIVAT

Vad är det viktigaste du har gjort som
ombud för Svenskar i Världen under den
tid som du har varit ombud?

Det är mest företagare, ambassadpersonal, människor som har bosatt sig här
och studenter.

Jag har gett möjlighet till undervisning till
utlandssvenska barn.

Vilka är dina fem viktigaste tips till
svenskar som ska flytta till ditt land?

Vad har du själv haft för glädje av att vara
ombud?

1. Lär dig det ryska alfabetet.

Det har varit en stor glädje att träffa många människor i olika sammanhang.
Vilka är de största fördelarna med att bo
i ditt land?
Att Allt finns för allas intressen. Åtminstone i Moskva.
Vilka är de tre vanligaste frågorna du
får i egenskap av ombud för Svenskar i
Världen?
1) Vilka möjligheter finns det för barn
som vill studera svenska då man flyttat ut
i världen?
2) Hur jobbar man med flerspråkighet och
hur kan jag hjälpa mina flerspråkiga barn
hemma?
3) Kan man gå in i det svenska skolsystemet om man en dag vill flytta tillbaka till
Sverige?
De svenskar som du har kommit i kontakt
med som ombud, varför är de bosatta i
ditt land?
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2. Välj fritidsaktivitet efter intresse, inte
efter nationalitet.
3. Se till att hela familjen trivs.
4. Se till att du har en bra försäkring.
5. Lär känna några ryssar!
Vilken är största fördelen med att vara
svensk i ditt land?
Svenskar, svenskt ledarskap och svensk
pedagogik är starka “varumärken” i
Ryssland.
Vad känner lokalbefolkningen till mest
om Sverige?
Tre kronor, Karlsson på taket och Poltava.
Varför flyttade du till ditt land?
Jag ville jobba med utlandsundervisning
Vad har du saknat mest från Sverige?
Att oftare hälsa på min gamla mamma
Signe i Hälsingland.

göran holm
Bostadsort Moskva, Ryssland
Yrke Rektor/förskolechef/lärare på
Svenska Skolan i Moskva och utbildningsstrateg på Svenska Distans
Familj Fru Julia och barnen Filip 5 år
och Ivan 4 år
Antal år som ombud: 1
Antal år i landet: 12
Är det något annat du vill tillägga?
Jag hjälper gärna till och förmedlar
möjligheter till utlandsundervisning för
grundskolebarn i hela världen.

En räddare i djungeln av
myndigheter
Text: Emma Edström

Sverige har 340
myndigheter. Det kan vara
knepigt att hitta rätt bland
alla instanser. Därför har
Nanda Holm skapat en
myndighetslots.
2008 opererades Nanda Holm, en operation som med största sannolikhet räddade
hennes liv. När hon var inlagd krävde
myndigheter att hon skulle ha kontakt
med dem och hantera runt 25 ärenden.
Under tiden på sjukhuset föddes idéen om
en organisation som vägleder personer
genom myndigheternas system. Sagt
och gjort, Nanda Holm startade Woxia
Myndighetslots.
Myndigheter kan ibland kännas som
komplicerade, låsta system där individen blir handlingsförlamad. Woxia
Myndighetslots är en samhällsservice
som privatpersoner kan kontakta för att
få vägledning och praktisk hjälp genom

Foto: Folke Lind, överläkare på Karolinska Sjukhuset

myndigheternas ärendehantering.
- Vårt uppdrag är att förenkla byråkratin så
att alla ärenden kan få en korrekt prövning,
förklarar Nanda Holm.
När alla myndigheters verksamheter och
ärenden fungerar som det ska uppstår vad
Woxia Myndighetslots kallar för medborgarlycka. Medborgarlycka är Woxia
Myndighetslots mål.

“Medborgarlycka är
vår vision”
Hur går en ärendehantering hos
Myndighetslots till?
En privatperson ringer eller mejlar
Myndighetslots och berättar om sitt
ärende. Myndighetslots gör en bedömning
av ärendet och återkommer med förslag

på åtgärder. Den förvaltningsservice
Myndighetslots erbjuder är kostnadsfri
vilket innebär att bedömning och förslag på
åtgärder är gratis. Därefter bestämmer den
som söker hjälp om han eller hon vill att
Myndighetslots ska genomföra ärendehanteringen mot ersättning eller om personen
själv vill genomföra ärendehanteringen.

Många utlandssvenskar
behöver hjälp
Myndighetslots administrerar och vägleder
i alla typer av myndighetsärenden, men
pensionsfrågor och arbetsskadefrågor
tillhör de vanligaste. Utlandssvenskar
kommer ofta med frågor till
Myndighetslots, berättar Nanda Holm. Det
kan gälla studier och arbete utomlands eller
hemflytt och utflytt från Sverige.
Är du intresserad av att få Myndighetslots
hjälp? Ring 08-580 80 110 eller gå in på

www.myndighetslots.se

Det var i den här tryckkammaren på Karolinska Sjukhuset, som Nanda Holm ligger i, som hon fick idén till en Myndighetslots.

Maria ville förbättra
franskan och fastnade på
Handelskammaren i Paris

På Svenska Handelskammarens terasss avnjuter Maria sina luncher när vädret tillåter.

Drygt 660 000 svenskar arbetar, studerar eller bor av andra skäl bor utomlands, enligt
Svenskar i Världens senaste kartläggning 2015. Maria Refai, 24 år och student, är en av
många unga som har lockats av att lämna tryggheten i Sverige för att leva utomlands.
För sex år sedan tillbringade hon en termin i Nice i södra Frankrike, därefter var hon
fast. Idag är Maria en av cirka 30 000 utlandssvenskar i Frankrike. Som bosatt i Paris
och praktikant vid Svenska Handelskammaren njuter hon av tillvaron och ser fram mot
Parisvåren.
TEXT OCH FOTO: Didrik Prohorenko

Hur kom du först i kontakt med Frankrike?
Jag flyttade till Frankrike för första gången efter gymnasiet för
att jag ville studera franska. Att bo i Nice som 19-åring var helt
fantastiskt, maten, kulturen, havet och alla de öppna, pratsamma
människorna jag träffade är grunden till den kärlek som jag idag
har för detta land.

programmet med fransk inrikning vid Linköpings Universitet.
Förutom att ha studerat franska i Pau och arbetat på Disneyland
Paris har jag rest runt en hel del i landets olika städer.
Hösten 2015 studerade jag juridik och mänskliga rättigheter i
Toulouse och sedan årsskiftet är jag bosatt i huvudstaden där jag
praktiserar på Svenska Handelskammaren i Frankrike.

Varför bestämde du dig för att flytta till Frankrike?

Du arbetar för Svenska Handelskammaren i Frankrike, berätta!

Efter min tid i Nice kunde jag inte längre hålla mig borta från
Frankrike. Jag ansökte och kom in på det Affärsjuridiska

Ja precis, jag började min praktik på Svenska Handelskammaren
i januari. Vårt syfte är att främja och utveckla de svensk-franska
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affärsförbindelserna. Handelskammaren verkar för utvecklingen av de svensk-franska affärskontakterna genom att
organisera olika evenemang där medlemmarna får chansen
att nätverka och utbyta erfarenheter. Många evenemang
organiserar vi i vårt affärscentrum som ligger mitt i centrala
Paris. Det är också här jag har turen att ha mitt kontor med en
fantastisk utsikt över hela Paris.
En annan viktig del av vår verksamhet är att stärka det svenska
varumärket. Genom våra olika medier försöker vi skapa ett
rikt innehåll där svenska värden står som grundpelare. Vi har
även ett nätverk inom handelskammaren som heter Junior
Chamber Club som riktar sig till unga i Frankrike.

Maria Refai
Ålder: 24 år
Bostadsort: Paris
Utbildning: Affärsjuridiska programmet med
fransk inriktning
Sysselsättnng: Praktikant vid Svenska
Handelskammaren i Paris

Kan du berätta lite mer om Junior Chamber Club?
Junior Chamber Club eller JCC som vi kallar det, riktar sig
främst till unga yrkesverksamma mellan 25-35 år med ett
intresse för fransk-svenska relationer och näringsliv. Som
medlem får man ta del av unika jobberbjudande och vårt
breda fransk-svenska nätverk.

franskt bankkonto. Det är nyckeln till ett fungerande liv i Frankrike
då det i princip är omöjligt att skaffa ett franskt mobilnummer, internet, en försäkring, ett hyresavtal eller ett elavtal utan det.

Dessutom får medlemmarna en möjlighet att delta på alla de
spännande aktiviteter som vi ordnar, det kan vara allt ifrån
After works, företagsbesök, traditionella svenska fester
(kräftskiva, midsommar) till seminarier m.m.

Oj, det finns så mycket. Språket, kulturen, de många uteserveringarna, artigheten och människorna.

Kan vem som helst gå med i JCC?

Min familj, mina vänner och svenskt lösgodis.

Vem som helst som har ett intresse för fransk-svenska
affärsrelationer, är ung och yrkesverksam kan gå med i JCC.
Enklast är att skicka ett mejl till ccsf2@ccsf.fr och be om mer
information.

Slutligen, kan du beskriva Frankrike med ett positivt och ett negativt ord?

Vad är det bästa med att bo i Frankrike?

Vad saknar du mest från sverige?

Positivt: Mångfald
Negativt: Förändringsmotstånd

Upplever du att det finns några stora skillnader i skolsystemet samt företagsvärlden, mellan Frankrike och Sverige?
Att studera vid ett franskt universitet är väldigt annorlunda
från att studera i Sverige. Vid undervisningen i Toulouse satt
lärarna stilla under 1,5h och läste från ett papper, eleverna i
sin tur förväntades anteckna i samma takt.
I undervisningen hemma finns det en interaktion mellan
lärare och elever. Jag upplever det som att det finns en hierarki i Frankrike både i arbetslivet, skolan och samhället. Som
elev i Frankrike ifrågasätter man exempelvis aldrig en lärare
och man tilltalar hen endast med titel eller genom att ”nia”
denna.
Vad för tips kan du ge till andra unga som vill flytta till
Frankrike?
Mina bästa tips till någon som vill bosätta sig i Frankrike är
att vara öppensinnad, flexibel, försöka lära sig språket och
att ha tålamod. Den första tiden i Frankrike kan vara svår,
förvirrande och aningen frustrerande för många nyinflyttade.
Ett mer konkret tips är att så snabbt som möjligt öppna ett

Uteserveringarna är en av fördelarna med att bo i Paris, tycker
Maria Refai.

FRÅGOR OCH SVAR

Familjerätt vid återflytt till
Sverige
Många utlandssvenskar är cirkulära migranter och flera av våra medlemmar funderar på
att flytta hem till Sverige igen efter många år utomlands. Flera personer har hört av sig
till vår expert Tove Sjövall med frågor om vad som händer med deras kapital när de flyttar
hem. Är det svensk lag som per automatik styr reglerna kring den gemensamma förmögenheten, eller kan även utländsk lag tillämpas och i så fall hur och när? Vår specialist
på internationell privaträtt reder ut några grundläggande frågor i ämnet.
Efter många år utomlands ska vi flytta
hem till Sverige igen. Vad händer med vår
gemensamma förmögenhet, är det svensk
lag som styr den när vi har skrivit in oss i
Sverige igen? En del av den har vi förvärvat
och investerat utomlands i olika länder, en
del är privat det vill säga den tillhör bara en
av oss efter ett gammalt arv.
fråga

Svenska medborgare som återflyttar till
Sverige omfattas i princip av svensk familjelagstiftning. Andra länders familjelagstiftning kan dock också bli tillämplig.
svar

Enligt lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors
förmögenhetsförhållanden gäller enligt 3 §
att makar eller blivande makar och sambor
har rätt att genom ett skriftligt avtal själva
bestämma att en viss stats lag skall tillämpas
på deras förmögenhetsförhållanden. Detta
förutsätter att de väljer rättsordningen i en
stat där minst en av dem vid tiden för avtalet
ingående hade hemvist eller är medborgare. Med förmögenhetsförhållanden avses
primärt det svenska giftorättssystemet och
motsvarande system i utländska rättsordningar.
I brist på giltigt lagval skall man enligt 4 § 1
stycket lagen ovan tillämpa lagen i den stat
där de tog hemvist när de gifte sig. Enligt
4 § 2 stycket gäller enligt samma lag att
om svenska makar tagit hemvist i en annan
stat än Sverige och varit bosatta där i minst
två år skall denna statens lag tillämpas av
svensk domstol på frågor om makarnas
förmögenhetsförhållanden om tvist uppkommer mellan dem i Sverige.
När lagen talar om makars hemvist i ett
visst land kräver den inte att makarna flyttat
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utomlands gemensamt eller samtidigt,
inte heller att de bor tillsammans. Flyttar
makarna inte samtidigt räknas tvåårsfristen
från den tidpunkt då den sist flyttade maken
bosatte sig i det nya landet.

För hemvändande svenskar
som har varit bosatta utomlands i mer än två år

de bestämmer sig för att gå skilda
vägar, kommer fransk rätt att vara
tillämplig på bodelningen mellan
makarna under de första två åren trots
att de båda nu har hemvist i Sverige.
Utländska regler för bodelning skiljer
sig regelmässigt avsevärt åt från de
svenska reglerna.

Har båda makarna tidigare under äktenskapet haft hemvist i Sverige eller är båda
makarna medborgare i Sverige tillämpas
svensk lag så snart de tagit hemvist i
Sverige. Men om exempelvis den ena flyttar
hem till Sverige för att ta hand om det
praktiska och fråga om äktenskapsskillnad
med efterföljande bodelning uppkommer,
skall den svenska domstolen vid tvist mellan
makarna avseende deras förmögenhetsförhållanden tillämpa utländsk lag trots att
en make har hemvist i Sverige.
För att svensk rätt skall bli tillämplig avseende makarnas förmögenhetsförhållanden
igen förutsätts att båda makarna flyttar till
Sverige och är bosatta här i minst två år.
I praktiken innebär detta att om Lasse och
Lisa varit bosatta i Saudiarabien mer än två
år och Lisa flyttar hem till Sverige medan Lasset bestämmer sig för att bo kvar i
Saudiarabien, blir saudisk lag tillämplig på
bodelningen mellan Lasse och Lisa vid en
tvist i Sverige om de beslutar sig för att gå
skilda vägar.
Om Lisa istället är gift med Ludovic som är
fransk medborgare och de har varit bosatta
i Frankrike under hela äktenskapet men
beslutar sig för att flytta till Sverige och

tove sjövall

Advokat och specialist på svensk
internationell privaträtt.
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.

SAMARBETSPARTNERS

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

twitter

webb www.alfalaval.com
@Alfa_Laval facebook Alfa Laval

webb

new.abb.com/se

twitter @ABBgroupnews

webb

facebook

webb

ABBSverige

www.atlascopco.se
facebook atlascopcosverige

twitter @AtlasCopcoGroup

webb

www.ef.se

twitter @EF

facebook

webb www.electrolux.se
twitter @Electrolux

electroluxsverige

www.ericsson.com
facebook ericsson

twitter @ericsson

webb www.hm.com
twitter @hm

webb

EF

facebook

facebook

H&M

www.volvo.se
Volvo

twitter @Volvo facebook
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SAMARBETSPARTNERS

GULDPARTNERS

SILVERPARTNERS
Bbi Communications
Civilekonomerna
Grant Thornton
Humle Kapitalförvaltning
Internationella Klubben
JUSEK
Mas Amigos
Multimind Bemanning
Naturvetarna
SACC New York
SACC Fort Lauderdale
Svea Britt
Svenska Handelskammaren i Australien
Svenska Handelskammaren i Hongkong
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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 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

IKEA - EN AV SVENSKAR I VÄRLDENS PARTNERS

FRÅN POSTORDERFÖRETAG TILL
384 VARUHUS I 48 LÄNDER
Zlatan, Palme, ABBA och IKEA är ofta vad Sverige förknippas med i utlandet. 1943
grundade Ingvar Kamprad från Elmtaryd Agunaryd IKEA i Älmhult och fem år senare
introducerades möbler i soritimentet. Ytterligare tio år senare, 1958, slogs portarna
upp i Älmhult till det första varuhuset. I Asker utanför Oslo öppnade företaget sitt första
varuhus utomlands.
Ikea Business är en global satsning som
startades 2010. Funktionen har funnits
inom Ikea sedan länge, bland annat under
namnen IKEA faktura, IKEA på jobbet
och WORK IKEA.
Ikea hjälper företag över hela världen
att underlätta vardagen. De generella
målgrupperna för IKEA BUSINESS är
små och medelstora företag men varuhuset
i Barkarby sticker ut via sin relationsbyggande försäljningsverksamhet där de
även hjälper större företag. Det är alltifrån
företag i byggbranschen, hotell och handlare inom livsmedel till läkemedelsföretag
och företag inom vård och omsorg som
anlitar Ikea. Här finns allt under ett tak
och kommer i en och samma leverans,
såväl kök med vitvaror och husgeråd som
traditionell kontorsinredning med inslag
av stämningshöjare.

IKEA Business finns i alla länder där
Ikea har varuhus. Där kan företag alltid
få hjälp. Även på företagssidan ligger
Ikea bra till prismässigt i förhållande till
den kvalitet kunden får, framför allt tack
vare att de köper in stora kvantiteter från
underleverantörerna.
Vill du ha hjälp med inredning till ditt
kontor, ha hjälp med nytt kök eller har du
övriga frågor eller funderingar? Surfa in
på ikea.com och välj land.

Ikea idag

384 varuhus i 48 länder
54 i Nordamerika
229 i Europa
14 i Ryssland
27 i Asien
6 i Australien

Snart på plats i Indien

2017 öppnar Ikea sitt första varuhus i
Indien, i staden Hyderabad. På knappt tio
år är visionen att utöka antalet varuhus
till 25 i världens största demokrati, där
medelklassen blir allt större och rikare. Ett
problem är att kvinnor inte får arbeta
kvällstid i Indien. Ikea vill att 50% av
de anställda ska vara kvinnor och ha
kvinnliga varuhuschefer, men en chef kan
inte gå hem klockan åtta när varuhuset har
öppet två timmar till.
Besökte du ett Ikea varuhus förra året var
du som du märkte inte ensam. 771
miljoner personer gjorde samma sak.

Kontaktuppgifter

Jonas Jutbring Tel: +46 8795 41 06
Mobile: +46 728 86 40 50
E-mail: jonas.jutbring@ikea.com

“Eftersom vi i Barkarby har tagit ett
steg längre i vår relationsbyggande
verksamhet, kan man som företag
få skräddarsydda lösningar via
vår inredningstjänst. Vi debiterar
tjänsten, inredningsarkitekt, med
500 SEK plus moms per timme.
Finansieringslösningar erbjuds via
Ikanobanken.
IKEA Business tillhandahåller
tjänster inom inredning, arktitektur,
planering, montering och leverans.
Kunden får själv avgöra hur mycket
eller lite den önskar få hjälp med.
- Trenden går åt att företagskunderna
vill göra så litet som möjligt själva.
De väljer att lägga sin tid på de saker
som direkt påverkar deras kärnverksamhet säger Jonas Jutbring, Account
Manager, på IKEA Business i Barkarby,
Stockholm.

Jonas Jutbring från Ikea besöker Svenskar i Världens kansli, som nyligen har
inretts med möbler från det stora möbelvaruhuset.
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HEMVÄNDARNAS BROMSKLOSS
Rekryterad till Sverige utan
uppehållstillstånd för utländsk partner

Svenska företag har ett skriande behov av rätt kompetens. Inom vissa yrken råder så stor
brist att arbetsgivare får gå utomlands för att lyckats rekrytera den personal de behöver.
Varje vecka stångas näringslivet i Sverige med problem där företag inte kan växa och
utvecklas på grund av bristen på rätt kompetens. En lösning kan vara att locka hem
utlandssvenskar. Detta stöter dock på patrull när ansökan om uppehållstillstånd för den
rekryterades partner hamnar i årslång långbänk hos migrationsverket.
text

ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

Krister som har bott utomlands fick erbjudande om en attraktiv tjänst för ett stort, multinationellt företag. Arbetsplatsen var
förlagd till en stad i Sverige. Krister hade den utbildning och den
erfarenhet som företaget letade med ljus och lykta efter. Han hade
bott på olika håll i världen och kände att han gärna ville flytta hem
igen när han fick en bra möjlighet.
- Tyvärr uppstod snart en ganska absurd situation för oss
utlandssvenskar som bildat familj i utlandet med utländsk/icke-EU
partner och som skall flytta hem för att börja ett nytt arbete, säger
Krister.
För det första måste familjen söka uppehållstillstånd för den
utländska partnern i gruppen “att flytta till någon i Sverige”. Redan
där känns det som att de hamnar snett eftersom ingen i familjen bor
i Sverige. Dessutom kan dessa utländska partners inte flytta förrän
uppehållstillståndet blivit beviljat. Detta gäller bara svenskar med
partners. Varje annan EU-medborgare kan flytta direkt och vänta
på beslut i Sverige.
Om behandlingsstiden hade varit normal, max 1-3 månader, eller
den tid det tar att avsluta ett jobb och påbörja ett annat, hade det
inte varit något större praktiskt problem. Dessvärre kan väntetiden
ta nästan två år. I skrivande stund står det upp till 21 månader på
Migrationsverkets hemsida.
Ingen svensk arbetsgivare kan vänta så länge på en ny medarbetare.
- Själv har jag och min familj väntat i över ett halvår och fortfarande har vi inte hört ett ljud från Migrationsverket, säger Krister.
Hemvändare med utländsk partner känner sig som en diskriminerad grupp på den svenska arbetsmarknaden. För att kunna
påbörja en ny, erbjuden tjänst inom rimlig tid krävs en ofrivillig
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familjeseparation.
Samtidigt lider svenska företag svårt av bristen på kompetens och
utlandssvenskar har utöver rätt utbildning och erfarenhet en hel del
i sitt bagage att tillföra.

Tips till dig som har en utländsk partner

Ett sätt att mildra problemet, kan vara att söka uppehållstillstånd
för sin utländska partner så fort man över huvudtaget umgås med
tanken på att flytta till Sverige, det vill säga redan innan du har
blivit erbjuden ett konkret arbete. Det är en pragmatisk väg att ta

sig an problemet.
Justitiedepartmentet och Migrationsverket skulle kunna skapa en ny
ansökandegrupp: Ansökan om uppehållstillstånd för återvändande
svenska familjer som har barn och utländska familjemedlemmar.
- Dessutom borde hemvändande svenskar med utländska partners
få vara i Sverige medan de väntar på beslut, precis som övriga EU/
EES-medborgare med utländska partners kan göra när de flyttar till
Sverige, säger Krister.
Migrationsverket, som är svåra att nå per telefon, informerar på
sin hemsida:

“Migrationsverket tar inte längre ställning till
begäran om förturer. Det innebär att du inte
längre har möjlighet att lämna in en begäran
om förtur för att skynda på handläggningen av
din ansökan.

Krister har betalat 1500 kronor i anmälningsavgift till
Migrationsverket för ansökan om uppehållstillstånd för sin
utländska partner.
Företaget som han arbetar för i Sverige diskuterade nyligen rekryteringen av en mycket behövd och högkvalificerad kandidat från
ett östeuropeiskt land. De avfärdade diskussionen med att de inte
kan ge sig in i byråkratin och fastna med ytterligare en utlänning. Det är inte bara utlandssvenskar som drabbas av lamslagna
myndigheter. I slutänden drabbas den svenska ekonomin när vi
inte längre kan rekrytera rätt kompetens.
Att utlandssvenskar som vill återvända till Sverige med en
utländsk partner inte får rätt för partnern att uppehålla sig i landet
medan de väntar på besked från Migrationsverket, är ett problem
som Svenskar i Världen kommer att belysa framöver. Många
utlandssvenskar planerar att flytta hem igen och Sverige behöver
kunna rekrytera rätt kompetens för att näringslivet ska hänga med
i den globala utvecklingen.
FOTNOT: Krister heter egentligen något annat.

Alla ansökningar handläggs istället skyndsamt utifrån omständigheterna i dem.”

Välkommen till vackra Klyvaregränd i Torekov!
Nu skall vi uppföra de sista husen på Klyvaregränd i Torekov.
Välkommen in på vår hemsida www.klyvaregrand.se och upptäck den unika kvalitén, miljön
och husen som kan anpassas efter såväl stora som små familjers behov.
Exempelvis vår sommargård på 360 kvm med oanade möjligheter som samlingspunkt för den
internationella familjen eller någon av våra villor från 80 kvm och större.

www.klyvaregrand.se
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Design, kvalitet och tradition i förening

2016 års enkät om
Svenskar i Världens
verksamhet
text

LINUS LJUNGSTRÖM, PROJEKTLEDARE

Svenskar i Världens genomförde en verksamhetsenkät under
februari och mars i år med syftet att tydliggöra organisationens
verksamhetsinriktning. Vi är mycket glada över att så många
ville svara och delge sina åsikter om organisationens arbete.
Det har inkommit konstruktiva förslag, tankar om förbättringar
och framförallt tydliga indikationer inom vilka områden organisationen bör verka. Alla de inkomna svaren är av stor vikt för
vårt framtida arbete.
1863 personer boende i 87 olika länder besvarade enkäten. De
flesta vill att organisationen främst ska fokusera på lobbying
i frågor som ligger i utlandssvenskarnas intresse. Därefter vill
man att vi ska informera utlandssvenskarna om utvecklingen
i Sverige, främst i frågor av särskild betydelse för dem på det
ekonomiska, juridiska och samhälleliga planet.
De aktiviteter som mest efterfrågas är att vi skall ägna oss åt
nyheter och information. En övervägande del av de som besvarade enkäten vill att vi ska sprida nyheter om utlandssvenskar
och Sverige internationellt. Detta är också det vanligast
förekommande svaret på frågan från de boende i de tio största
länderna som deltagit i undersökningen; USA, Sverige,
Storbritannien, Spanien, Australien, Frankrike, Schweiz,
Tyskland, Belgien och Italien.
Att organisationen ska ägna sig åt rådgivning och att förmedla
förmåner ligger däremot inte högst på utlandssvenskarnas
önskelista. Många är också av uppfattningen att det läggs för
lite fokus på Asien och Sydamerika, vilket är något vi tar till
oss och försöker jobba med mer i framtiden.
Det gläder oss att så många både medlemmar och icke
medlemmar bosatta i
världens alla hörn har
velat svara på enkäten
och att så många vill vara
med och stödja oss i vårt
arbete. Ett stort tack till
alla medverkande!
Tidningen är en av
Svenskar i Världens
viktiga kommunikationskanaler.
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Efter den 30 juni 2016 blir de äldre 20-, 50och 1 000-kronorssedlarna ogiltiga.
Betala med dina sedlar eller sätt in dem
på bankkonto i tid.
Läs mer på riksbank.se/kollapengarna

ALFA LAVAL - EN AV SVENSKAR I VÄRLDENS HUVUDINTRESSENTER

Det 130 år unga
innovationsföretaget
text

EVA SCHILLER foto ALFA LAVAL

När Gustaf de Laval uppfann centrifugalseparatorn lades grunden
till en ledande global verkstadskoncern i mångmiljardklassen.
Drygt 130 år senare leder Alfa Laval utvecklingen inom effektiva och hållbara lösningar för separation, värmeöverföring och
flödeshantering.
Uppfinningen av centrifugalseparatorn 1877 revolutionerade
mejerinäringen. Med tekniken att skilja grädde från mjölk sådde
det tekniska geniet Gustav de Laval fröet till industrikoncernen
Alfa Laval. Tillsammans med partnern Oscar Lamm Jr grundade
han sedan AB Separator som snabbt blev framgångsrikt och som
börsnoterades 1901. Tio år senare var bolaget etablerat i USA,
Kanada, Danmark, Frankrike, Tyskland och Ryssland. Grunden
för det internationella storbolaget var lagd och man fortsatte att
växa.
På 1930-talet flyttade Pontus Hytte, son till konstnären Carl
Larsson, tillverkningen av värmeväxlare till Lund och utvecklade
tekniken för värmeöverföring – Alfa Lavals andra nyckelteknologi. Företaget fick sitt nuvarande namn på 1960-talet när en
av separatorns delar – Alfa-disken – lades samman med grundarens efternamn. Genom ett förvärv på 1970-talet inkluderades
den tredje nyckelteknologin, flödeshantering, i verksamheten.

Efter 90 år som börsföretag köpte Tetra Pak Alfa Laval och
avnoterade det, men 2002 var man tillbaka på börsen. I dag har
Alfa Laval 17 500 anställda med 98 olika nationaliteter, kunder i
nästan 100 länder och en omsättning på 39,7 miljarder kronor.
Alfa Laval har alltid legat i innovationens framkant. I dagens
omvärld, där vikten av att spara energi och skydda miljön hela
tiden ökar, är Alfa Lavals produkter och lösningar högaktuella.
De kan bidra till att rena vatten, reducera koldioxidutsläpp,
minska vatten-, energi- och resursförbrukning samt till att värma,
kyla, separera och transportera livsmedel på ett säkert och hygieniskt sätt.
Innovatören Gustaf de Laval skulle säkert varit både stolt och
nöjd om han visste att en efterföljare till hans mejeriseparator
gör det möjligt att varsamt utvinna olja i Amazonas. Eller att
företagsfröet han sådde hjälper till att omvandla avloppsvatten till
färskvatten som kan återanvändas för bland annat bevattning eller
i industriella processer.
Du hittar fler exempel på hur Alfa Laval hjälper sina kunder till
effektivare och mer miljövänliga processer på www.alfalaval.com
under ’Here Magazine’.

Idag har Alfa Laval cirka 17 500 anställda med 98 olika nationaliteter.
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Allt fler vill studera utomlands

Text: Emma Edström

Den 17 maj ordnade
Svenskar i Världen ett
frukostseminarium om
internationella studier.
Mötet arrangerades i
samarbete med fackförbundet Jusek i deras
lokaler på Nybrogatan i
Stockholm.
Många intressanta deltagare

Seminariet erbjöd utöver en god frukost,
möjlighet att lyssna till intressanta talare
som bidrog med sin syn på internationella studier. En expertpanel diskuterade
likaså olika aspekter av utlandsstudier.
Inbjudna gäster från näringslivet var
Kristian Andersson, VD och grundare
för det internationella bemanningsföretaget MultiMind, Anki Ljung, ansvarig
för Ericssons rekrytering i Sverige, samt
Tuve Johannesson, företagsledare och
Svenskar i Världens ordförande. SISA:s
medgrundare och styrelsesekreterare
Sebastian Andersson deltog också i
panelen och talade om vad SISA är
och kan hjälpa till med. Medverkade
i panelen gjorde även två före detta
utlandsstudenter, Louise Wästhage och
Emanuel Örtengren. Karin EhnbomPalmquist var moderator på mötet.

Våga ta steget!

Samtliga talare och paneldeltagare var
rörande överens om att de som funderar
på att ge sig iväg och plugga utomlands
bör ta steget och göra slag i saken.
Möjligheten att få just den utbildning du
vill ha, värdet i att spetsa sitt CV med
något extra samt de språkkunskaper du
utvecklar ansåg panelen som ovärderliga
erfarenheter. Självklart hade både Louise
och Emanuel orosmoln på himlen innan
de åkte iväg. Har jag valt rätt? Kommer
jag att klara av det här? Louise ramade in
poängen väl: – Du kommer att klara av
det. Bara gör det!

Gå utanför det som är så
förfärligt svenskt

Såväl publik och talare som paneldeltagare var eniga om att en av de viktigaste
kompetenser utlandsstudenter utvecklar
är förmågan att skapa sig ett utifrån-in
perspektiv. När du går utanför ”det
som är så förfärligt svenskt”, som Tuve
Johannesson sa, vidgar du som student
din referensram. Du lär dig att sätta
Sverige i ett perspektiv och se trender.
Kristian poängterade att du utvecklar din problemlösningsförmåga och
initiativrikedom när du läser i ett annat
land. Både Anki och Kristian ser dessa
kompetenser som mycket värdefulla i en
rekryteringsprocess och något som är bra
att framhålla i sitt CV.

Hjälp arbetsgivaren

Problemen med att arbetsgivare ibland
inte känner igen eller förstår den kompetens utlandsstudenter har med sig från ett
annat land bollades flitigt. Problem som
att arbetsgivaren inte känner till kurserna,
universitetet eller betygssystemet kom
upp. Här gäller det att ”minimera otryggheten hos arbetsgivaren” som Emanuel
uttryckte sig.
Både Kristian och Anki ansåg att utlandserfarenheten är oerhört positiv att ha
med sig, men att det ställer lite krav på
studenten när det gäller att beskriva sin
kompetens. Anki betonade särskilt vikten
av att exemplifiera sin kunskap och sina
färdigheter. Det är viktigt att studenten
försöker sätta sig in i den som sitter
på andra sidan bordet och intervjuar.
Vilken bakgrund har han eller hon? Hjälp
arbetsgivaren på traven med beskrivande
exempel på den kompetens du har.
– Var lite smyglistig och hjälp arbetsgivaren lite på traven, sa Anki. Sebastian
från SISA tipsade om vikten av att skapa
sig kontaktytor i Sverige för att lättare
komma in på den svenska arbetsmarknaden igen, till exempel praktik eller
kurser som arbetsgivarna känner till. Han
rekommenderade också hemvändande
studenter som söker jobb i Sverige att
skaffa så många kontakter som möjligt på
hemmaplan.

Se hela seminariet på Youtube.
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PÅ GÅNG PÅ KANSLIET

PÅ GÅNG PÅ KANSLIET
På kansliet arbetar vi med många angelägna frågor och projekt, bland annat:
- utredning av sakfrågor efter Utlandssvenskarnas Parlament 2015:
frysning av SGI, passfrågor, begravningsavgifter, andrahandsuthyrning av bostad samt e-röstning. Följ våra nyhetsinlägg på www.sviv.se
för mer information i respektive sakfråga.

- en publikation om utlandsflytt
- avisering av årsavgiften för 2016 har skickats ut per epost.
- webbuppdateringar, bland annat har sidan Bli medlem förenklats

- Sommarprogrammet som kommer att hållas 22-26 augusti.
- ett seminarium om internationella studier hölls den 17 maj

- flera nya ombud har rekryterats i bland annat USA, Storbritannien,
Mexiko, Nya Zeeland, Tjeckien, Indien, Frankrike, Bulgarien,
Cypern och Iran.

- hemvändarmingel i Stockholm hölls den 9 mars

Sverige är första landet i världen
med ett eget telefonnummer
text

ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

Sverige är ett land med många röster. Vem
som helst kan ringa till Sveriges egna
telefonnummer – The Swedish Number och alla i Sverige kan vara med och svara.
Det fungerar som ett vanligt samtal och
när någon ringer kopplas samtalet till en
slumpvis svensk.
För 250 år infördes tryckfrihetsförordningen som en av Sveriges grundlagar.
Sverige blev genom lagen första land i
världen med en lag om tryckfrihet och
denna innefattade att all information
blev fullt offentlig för allmänheten och
att censuren avskaffades. För att hedra
händelsen kan svenska folket uttrycka sina
synpunkter till hela världen. Och världen
kan upptäcka nya sidor av Sverige.
Idén till The Swedish Number grundar sig
i tanken om att ge alla svenskar en chans
att uttrycka sig och dela med sig av sitt
Sverige.

När någon ringer +46 771 793 336 kopplas
hen till en slumpvis svensk som anmält
sig till att svara. Är det upptaget kopplas
samtalet vidare till någon annan. Vem som
helst i Sverige med en smartphone kan
anmäla sig som ambassadör. Du anmäler
dig via The Swedish Number -appen där du
sedan kan styra när du vill vara inloggad.
Det går att ringa från hela världen. För
att kunna ladda hem appen och svara
måste man ha ett svenskregistrerat
telefonnummer.
Första månaden ringde 130 000 Sverige.
De flesta samtalen kom från USA (31 %).
Det har kommit samtal från 178 länder.
Medellängden på samtalen har varit knappt
tre minuter. Statsminister Stefan Löfvén är
en av de som har svarat.

Mer information finns på

theswedishnumber.com/
Ladda ner appen om du vill
svara!

Ett samtal till Sverige kostar som ett
vanligt internationellt samtal i det land du
ringer från.
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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 förmögenhetsförvaltare 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

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

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

Vi går vår egen väg

