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BREV FRÅN GENERALSEKRETERAREN

Välkomna till årets tredje nummer av Svenskar i Världen! I det 
här numret av tidningen berättar vi om Svenskar i Världens 
sommarprogram och ni kan bland annat läsa en intervju med 
Årets Svensk i Världen 2016, FN:medlaren Staffan de Mistura,  
som har gjort och gör fantastiska insatser i fredens tjänst. Vi 
är mycket stolta och glada att han kunde komma till Stockholm 
för att motta utmärkelsen och han höll också ett uppskattat 
anförande om fredsansträngningarna i Syrien under vårt semi-
arium. Staffan blev också intervjuad i flera tv kanaler under sitt 
besök i Sverige.

När vi planerar för det nya verksamhetsåret är en prioritering att nå ut till fler av de 660 000 
utlandssvenskarna än vi gör idag. Alltför många känner inte till att vi finns och kan ge råd 
och tips till svenskar som planerar att flytta ut eller som bor utomlands.  Vi vill att fler ska bli 
medvetna om oss, om vårt nätverk och att vi är er röst gentemot svenska myndigheter. 

Jag vill också höra vilka frågor som är aktuella för er i 
olika länder och som ni vill att Svenskar i Världen ska 
driva. Idag är webben och sociala medier viktiga vägar 
att nå ut till många och jag är därför glad att vi kunnat 
lägga ut delar av sommarprogrammet på Youtube så att 
många kan följa det. Hör gärna av er med synpunkter 
och förslag på vad ni vill att vi ska göra för att nå ut 
bättre till fler!

Trots digitaliseringen är det ändå fortsatt viktigt med 
personliga kontakter och jag ser därför framemot att 
besöka svenskar på flera orter under hösten. Jag har när 
denna tidning kommer ut just kommit tillbaka från Sitges 
och Barcelona och i november far jag till New York och 
i december till Marbella.

Ett annat projekt vi tagit tag i och driver är att förmå 
fler svenska studenter och forskare att våga ta steget 
att förlägga delar av studierna utanför Sverige för att 
få ett internationellt perspektiv. Vi  kommer under 
året att besöka Lunds och Uppsala universitet för att 
tillsammans med studentkåren ordna informationsträffar 
med studenter. Intrycken från dessa möten  kommer att 
publiceras i våra sociala medier och jag ser framemot 
att höra från studenter som studerat utomlands eller 
som planerar att resa ut om deras förväntningar och 
erfarenheter.

Jag önskar er trevlig läsning och sänder många 
hälsningar från ett Stockholm i sensommarglans,

Karin Ehnbom-Palmquist
Generalsekreterare

http://www.sviv.se
mailto:karin%40sviv.se?subject=
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Mästermedlaren med 
världens svåraste jobb

Staffan de Mistura har kallats 
Syriens sista hopp. Han 
har världens idag kanske 
svåraste jobb - att skapa fred 
i landet och regionen. I likhet 
med Raoul Wallenberg är 
han en förebild för Sverige 
och svenskar i världen. Med 
ett nästan omänskligt stort 
tålamod visar han hur viktig 
diplomatin är och vad som 
går att göra för dem som har 
det allra värst på jorden. 

2016 utsågs Staffan de Mistura till Årets 
Svensk i Världen. I samband med sommar-
programmet kom han till Stockholm för att ta 
emot sitt pris och hålla tal vid vår konferens. 
Svenskar i Världen fick en exklusiv inter-
vju med pristagaren efter priscermonin i 
Strömsalongerna på Grand Hôtel.

Som liten ville Staffan de Mistura bli brand-
man eller läkare, men ju fler språk han lärde 
sig desto tydligare var föräldrarnas råd att 
han istället borde satsa på diplomatyrket - att 
bli läkare för länder istället. 

Staffan föddes i Stockholm och tillbrin-
gade sin fyra första år i huvudstaden. Sen 
flyttade familjen till Capri och därefter till 
Rom där Staffan gick i samma skola som 
Mario Draghi, idag ordförande i Europeiska 
Centralbanken, och Luca Cordero di 
Montezemolo, idag ordförande i bilföretaget 
Ferrari, bland många andra.

När bestämde du dig för att bli diplomat?
Det låg nära till hands. Min pappa kom 

som flykting från Dalmatien i före detta 
Jugoslavien till Sverige. Han hade lämnat 
Italien för han gillade inte Mussolini. Att min 
pappa inte hade något pass gjorde det mycket 
svårare att resa och röra sig i världen. Jag 
som hade ett svenskt pass hade en gräddfil 
när vi reste. Att Pappa var flykting påverkade 
säkert mitt intresse.

Det som var avgörande för mitt yrkesval var 
dock en händelse på Cypern när jag var 17 
år. Jag var där som volontär under konflikten 
mellan grekcyprioter och turkcyprioter. En 
dag blev ett litet barn skjutet mitt framför 
mina ögon. Han var ju helt oskyldig! Jag var 
chockad och bestört och den dagen visste 
jag vad jag ville ägna mitt liv åt. Det var ett 
illdåd som tände ett livslångt engegemang. 

Vad har du för utbildning? 
Jag studerade statsvetenskap, förhandlingsteknik, 
militär logistisk och språk på universitet och 
andra utbildningsinstitutioner i flera olika 
länder. I Strängnäs läste jag logistik inom 
Förenta Nationerna, den enda utbildning jag 
har gått i Sverige för övrigt.

Syrienkriget
Kriget i Syrien är inne på sitt sjätte år. 
Omkring 400 000 människor har dött. Av 
22 miljoner invånare är hela 12 miljoner på 
flykt.  Konflikten har möjliggjort framväxten 
av terrorgruppen IS. Ryssland och USA är 
inblandade i flygstrider sedan ett år tillbaka. 
Turkiet gick i augusti i år in med mark-
trupper.  Det är shia- mot sunnimuslimer, 
Ryssland mot USA, Iran mot Saudiarabien. 
Att så många aktörer är inblandade gör det 
extremt svårt att få slut på katastrofen.

text ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ 

Staffan de Mistura kom till Stockholm enkom för att föreläsa på Svenskar i Världens konferens och ta 
emot sitt pris som Årets Svensk i Världen. Han hann dock med en intervju i Gomorron Sverige i SVT 
också. Foto: Ellika Nyqvist Livchitz

http://www.sviv.se


Talar sju språk inklusive arabiska
Förutom svenska och italienska talar Staffan de Mistura franska, 
tyska, spanska, arabiska och engelska. I Mellanöstern talar han 
arabiska med civilbefolkningen, exempelvis när han möter 
människor på sjukhusen (men sjukhusen är i många fall sönder-
bombade). Förhandlingar i skarpt läge förs dock på engelska för 
att allt ska vara exakt korrekt. Det får inte finnas tillstymmelse 
till risk för missförstånd.

När tog karriären fart på allvar?
I södra Sudan 1971, när jag jobbade för WFP (World Food 
Programme inom FN). Därefter har jag tjänstgjort inom olika 
organ i FN och varit organisationens särskilda sändebud i 19 
konflikter. Somalia, Etiopien, Balkan, Libanon och Afghanistan 
är några av de länder där jag har hjälpt till att skapa fred. 

Hur blir man en riktigt bra diplomat?
Genom att tro benhårt på sitt uppdrag. Jag har valt att se 
verkligheten i vitögat. Du kan jobba för FN i ett bibliotek hela 
ditt liv om du vill, men jag har velat ge mig ut och se vad som 
händer med egna ögon. 

Du måste också vara beredd på bakslag och frustrationer. Jag 
tror att det är viktigt att inte bry sig om karriären utan satsa på 
missionen. Att lära sig många språk är också bra. Det går så 
mycket lättare att lära känna människor om man talar samma 
språk. 

Jag har många gånger fått sätta familjen åt sidan, men om jag 
bara lyckas rädda en enda människa eller en stad eller stoppa en 
epedemi, är det sannerligen värt uppoffringen många gånger om. 

Juryns motivering 

”Staffan de Mistura, FN:s särskilda sändebud för Syrien, till-
delas utmärkelsen Årets Svensk i Världen 2016 för ett livslångt 
engagemang att finna lösningar i samband med humanitära 
katastrofer och internationella konflikter.

Den svensk-italienske diplomaten Staffan de Mistura har i 
över fyra decennier varit verksam inom framför allt Förenta 
Nationerna och dess olika organ. Hans karriär inleddes 1971 
inom ramen för Världslivsprogrammet. Förutom tjänstgöringar 
i ca 20 konfliktzoner – bl.a. i Sudan, Chad, Etiopien, Rwanda, 
Vietnam, Laos och på Balkan – har han varit FN:s och gener-
alsekreterarens sändebud i Libanon, Irak, Afghanistan och nu 
senast i Syrien.

2014 utsågs Staffan de Mistura till ordförande för det nyinrät-
tade Europeiska fredsinstitutet. Dess uppgift är att bidra till den 
globala fredsagendan i syfte att förebygga, hantera och lösa 
konflikter. Till hans kulturella uppdrag hör att vara intendent 
för Villa San Michele på Capri.

Utmärkande för Staffan de Misturas gärning har varit – och är 
– att medverka till att lindra lidande vid humanitära katastro-
fer och att med diplomati söka fredliga lösningar i krigs- och 
konfliktområden. Beslutsamhet, engagemeng och stort yrke-
skunnande är egenskaper som tillskrivs honom. Hans gärning 
bärs upp av en genuin humanism och integritet.

Staffan de Mistura har dubbelt medborgarskap i Sverige och 
Italien, en fråga som Svenskar i Värden drev under många 
år. Staffan de Mistura är en mycket värdig mottagare av 
utmärkelsen Årets Svensk i Världen.”

Årets Svensk i Världen 2016, Staffan de Mistura, hyllades på årsmöteslunchen den 24 augusti i Stockholm, där han höll ett uppskattat tacktal. Från 
vänster: Tuve Johannesson, Prinsessan Christina, Staffan de Mistura och Karin Ehnbom-Palmquist. Foto: Kerstin Alm 



Anna Lindh, Sveriges tidigare utrikesminister, är en av Staffan de 
Misturas förebilder. Varje gång han är i Stockholm försöker han 
besöka NK där hon mördades brutalt 2003. Fotografiet är taget 
på UD under Svenskar i Världens mottagning i augusti i år. 
Foto: Anneli Pinchard

Han ska lösa vår tids blodigaste konflikt. 
Ett krig som skapat den svåraste flykting-
katastrofen sedan andra världskriget. 
Allt fler länder och aktörer blandar sig i 
striderna i Syrien, som har blivit ett allas 
krig mot alla. Samma dag som Staffan de 
Mistura mottog sitt pris som Årets Svensk 
i Världen och lämnade Stockholm, gick 
Turkiet in i Syrien med marktrupper och 
inledde Operation Eufrats sköld. 

(fortsättning från sidan 5)

Du har en lång karriär bakom dig. Vad är det som har 
gjort dig så framgångsrik?
Det är tillfälligheter. 

Tillfälligheter? Du är verkligen extremt ödmjuk!
Nej, tillfälligheterna råkar ha gått min väg. Jag har alltid, 
alltid valt missionen (uppdraget, red:s anmärkning) 
framför karriären. Det har vid minst två tillfällen inneburit 
att jag har valt att kliva neråt på karriärstegen. Men det 
jag har valt att jobba med har gått bra. Jag har alltid velat 
arbeta i de konflikter som är värst just då, där folk har det 
som allra svårast, i frontorganisationerna. 

Skulle jag ha satsat på karriären skulle jag inte ha bytt 
organisation inom FN ideligen. Då hade jag varit kvar 
inom samma område och stigit i graderna efter hand.

Många säger att du har världens svåraste jobb. Är du 
rädd för något?
Jag har varit rädd vid flera bombattacker, men det är 
nog bra att vara litet rädd för att inte bli nonchalant. Jag 
har lärt mig att kontrollera rädslan och det är viktigt. 
Jag ser verkligheten ur offrens perspektiv, med deras 
ögon. Då känner jag deras mod och stärks själv av det. I 
Syrienkriget finns inga good guys, bara civila som lider.

Vilket är det svåraste uppdrag du har haft?
Utan tvekan mitt nuvarande - Syrienkonflikten. Jag har 
aldrig arbetat som medlare i ett krig med 18 aktörer. Efter 
fem år har det blivit mer komplext. Så många länder är 
inblandade, IS/Daesh är en ny oroande faktor, som inte 
existerade i någon av de andra kriserna som jag har varit 
engagerad i. Daesh är precis som Ebola.

Syrienkriget påverkar hela jorden, även er hemma i 
Sverige. Femåriga Omran Daqneesh som i augusti delades 
på bild i hela världen, kunde ha varit ditt barn. Han är en 
viktig symbol för kriget. Han bara bor där i Aleppo, men 
vet inget om ryssar och amerikaner eller vem som krigar. 
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Och Omran är bara ett av 133 000 barn i 
Aleppo.

Det finns ingen militär lösning på kriget 
i Syrien. Den enda möjliga utvägen är en 
politisk överenskommelse.

Har du några förebilder?
Ja, flera. Några av de viktigaste är Raoul 
Wallenberg, Dag Hammarskjöld, Anna 
Lindh och Axel Munthe. Jag undrar vad de 
hade gjort för Syrien om de hade levt idag.

FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan 
och den algeriska diplomaten Lakhdar 
Brahimi hade tidigare ditt jobb som FN:s 
sändebud i Syrien. De lyckades inte få slut 
på kriget. Varför kommer du att klara det?
Om man försöker och inte når resultat, får 
man försöka mer. Vi får inte ge upp hoppet. 
Jag är alltid optimistisk, för det är mitt liv. 
Ingenting är omöjligt, men jag är också 
orolig. Syrier är stolta människor, de vill inte 
flytta, men de är trötta nu. Däremot är inte 
de externa spelarna det, de som spelar på 
bortaplan. 

Vi måste se till att syrierna bibehåller 
hoppet. Europeiska länder kan göra mer för 
att hjälpa folk på plats. Vi måste hitta ett 
ljus. 28 länder har samlats för att försöka 
lösa konflikten, de pratar äntligen med 
varandra. En kommitté för humanitärt stöd 
har bildats som fyller en viktig funktion. 

Du har sagt att om kvinnor är med i 
fredsprocessen blir det en mer långsiktig 
lösning. Har kvinnor varit delaktiga i några 
av de krig där du har medlat?
Ja, i Afghanistan och i Irak. De måste bli 
involverade i Syrien också, de är helt frånva-
rande idag.

Vad krävs för att lyckas som medlare?
Man måste ha direktkontakt, telefon duger 
inte. Man måste ses öga mot öga. Man måste 
också vara en duktig lyssnare med stora 
öron. Sen får man försöka hitta en bro och 
vara kreativ och lösningsorienterad. 

Har du samma fantastiska tålamod privat?
Haha, tålamodet ingår i mitt svenska arv från 
min mamma. Från Italien och min pappa 
har jag fått det brinnande engagemanget och 
förmågan att våga ta risker.

Du är oftast på resande fot i Mellanöstern 
och arbetar i Geneve. Längtar du hem?
Ja, mina två döttrar bor i Paris och jag 
längtar alltid hem till min fru som bor i 
Belgien. Jag är väldigt kär dessutom, vi 
är inte bara livskamrater, säger Staffan de 
Mistura ärligt med en tydlig längtan i rösten.

Den arabiska våren startade i Tunisien 
2011 och spred sig till Nordafrika och 
Mellanöstern. Även i Syrien gjorde politis-
ka och religiösa grupper motstånd mot 
dikaturen. Assadfamiljen som styrt landet 
sedan 1970-talet svarade med militära 
medel. Oroligheterna utvecklades till ett 
inbördeskrig. Pengar, vapen och soldater 
strömmade in från länder med sina egna 

agendor. Konflikten blev en del av den 
religiösa dragkampen mellan sunni- och 
shiamuslimska stater. 

När IS klev in blev läget kaotiskt. IS 
erövrade 2014 stora områden och västlän-
derna inledde bombattacker mot terroror-
ganisationen. Civilbefolkningen blir offer 
för utländska aktörers uppgörelser. 

Hur känns det att vara Årets Svensk i Världen?
Jag är förstås mycket glad och oerhört 
hedrad. Sverige betyder mycket för mig. Inte 
bara traditioner som att fira jul och Lucia 
utan även svenska dofter av lax, snaps och 
lingon. Jag är stolt över mina svenska rötter. 

Du har besökt många länder. Vilket är 
favoritlandet?
Det finns så många... Mitt favoritland är där 
jag kan göra störst nytta för stunden.

Hur ser den närmaste framtiden ut?
Vi har en ytterst viktig period framför oss 

till slutet av september. Därefter blir det fullt 
fokus på valet i USA och FN ska också få 
en ny generalsekreterare. Parterna i kriget 
måste komma fram till en plan för en politisk 
lösning dessförinnan. 

Hur ser ditt liv ut om fem år?
Mycket tidigare, hoppas jag, bor jag i Axel 
Munthes Villa San Michele och skriver mina 
memoarer, undervisar yngre människor i 
förhandlingsteknik och bidrar till att kvinnor 
får ta en aktiv roll i konfliktlösningar. Jag vill 
också återlansera Axel Munthes vision i den 
internationella dialogen. 

Staffan de Mistura utstrålar en ödmjukhet, omtanke och uppriktighet som få. På bilden intervjuas 
han på Grand Hôtel av Ellika Nyqvist Livchitz. Foto: Marika Tornberg.

http://www.sviv.se


ATT VARA SVENSK I EN 
GLOBAL VÄRLD

Årets konferens

text ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ 

I panelen under konferensen samtalade från vänster Lennart Koskinen (biskop emeritus), Kristian Andersson (Multimind), Henrik Selin (Svenska 
Institutet), Qaisar Mahmood (författare) och Patric Nilsson (UD). 

Svenskar i Världens konferens under årets 
sommarprogram rönte stort intresse. Med 
170 personer i publiken var det fler åhörare 
än någonsin. Tiotalet svenska och utländska 
jounalister fanns också på plats.

Moderator Lisa Emelia Svensson lotsade 
alla igenom programmet. Generalsekreterare 
Karin Ehnbom-Palmquist inledde dagen med 
att berätta om Svenskar i Världens verksam-
het under det gångna året och vad vi planerar  
göra framöver. 

Made in Pakistan, shaped in Tensta
Qaisar Mahmood, författare och avdeln-
ingschef på Riksantikvarieämbetet, talade 
om globalisering, urbanisering och digi-
talisering. I sin 900 mil långa jakt på den 
svenska identiteten fann han många likheter 
men också stora skillnader bland oss som 
bor i Sverige och i svenska kulturyttringar. 
Systembolag och ICA Maxi är sig lika, 

men dalahästar och majstänger skiljer sig 
markant. Efter sin resa genom Sverige och 
många intervjuer på gator och torg,  insåg 
Qaisar att det inte var en identitet som 
utgjorde svenskheten utan en individualitet. 

Brexit - skilsmässa utan separation
Anders Ahnlid, Sveriges ambassadör till EU, 
talade om EU efter Brexit. Åsikterna går isär 
EU-länder emellan om hur Storbritannien 
ska behandlas. Två saker måste hanteras: 
Storbritanniens ansökan om utträde ur 
unionen som de har två år på sig att klara av. 
Tvåårsgränsen kan förlängas men det kräver 
enighet bland alla 27 EU-länder. Dessutom 
behöver EU justera hur Storbritannien ska 
behandlas och hur den fria rörligheten ska 
hanteras. Lagstiftningen i Storbritannien 
bygger till stor del på legislaturen i EU.

Värderingar och integration
Under ett panelsamtal diskuterade Henrik 
Selin från Svenska Institutet, 
Lennart Koskinen från regeringens värde-              

grundsdelegation, Patric Nilsson på UD, 
Kristian Andersson från Multimind 
Bemanning AB och Qaisar Mahmood 
kulturella skillnader, värderingar och 
integration.

Dagens höjdpunkt var Staffan de 
Misturas tal om situtationen i Syrien. Han 
poängterade att vi aldrig får glömma att det 
bakom varje konflikt finns människor. 

På kvällen bjöd Sveriges utrikesminis-
ter Margot Wallström på mottagning på 
Utrikesdepartementet i Arvfurstens Palats. 

Vill du se och lyssna på paneldebatten och 
på Staffan de Misturas tal finns det utlagt i 
vår youtube kanal: 

https://www.youtube.com/
watch?v=0tQpaT8DgDE

https://www.youtube.com/watch?v=0tQpaT8DgDE
https://www.youtube.com/watch?v=0tQpaT8DgDE
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Årsmöte och ny styrelse

Vid föreningens styrelsemöte 2016 den 24 augusti i Stockholm valdes en ny styrelse. Foto: Ellika Nyqvist Livchitz

Årsmötet inleddes med att  
föreningens ordförande Tuve 
Johannesson hälsade de 80 
närvarande medlemmarna varmt 
välkomna och förklarade årsmötet 
öppnat. Dagordningen godkändes 
och till ordförande för mötet valdes 
Tuve Johannesson att leda dagens 
förhandlingar.

En röstlängd upprättades för 
eventuell omröstning och årsmötet 
förklarades vara utlyst i behörig 
ordning.

Som justeringsmän utsågs Staffan 
Paues och Gunhild Ljung och som 
protokollförare Marika Tornberg 
från kansliet. 

Generalsekreterare (GS) Karin 
Ehnbom Palmquist sammanfattade 
verksamhetsberättelsen för 2015, 
som finns tillgänglig på föreningens 
hemsida. Bland annat berättade GS 
att tidningen kommer ut digitalt och 

sprids till ungefär 60 000 personer. 
Den skrivs även ut hos ambassader 
och svenska kyrkor i utlandet till 
deras besökare. Vi är fortfarande 
den enda remissinstansen för 
utlandssvenskarna. 

Årsmötet godkände verksamhets-
berättelsen och GS redogjorde i 
korthet för årsredovisningen. På 
styrelsens och revisorernas förslag 
beslöt årsmötet att fastställa  
årsredovisningen för 2015. 

Revisionsberättelsen, undertecknad 
av revisor Andreas Mattsson och 
publicerad på sviv.se, föredrogs i 
sina huvuddelar. Årsmötet beslöt att 
godkänna revisionsberättelsen. På 
revisorernas förslag beslöt årsmötet 
att bevilja styrelsen och GS ansvars-
frihet för 2015 års förvaltning.

Valberedningen redovisade mandat-
perioder för nuvarande ledamöter 
med förslag till omval och nyval. 

text ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ 

Nya styrelsen
Tuve Johanneson, ordförande, till och med 2018
Lennart Koskinen, vice ordf, till och med 2017
Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare
Anna Belfrage, till och med 2017
Claes-Johan Geijer, till och med 2017
Kai Hammerich, till och med 2017
David Höjenberg, till och med 2017
Birgitta Laurent, till och med 2017
Åsa Lena Lööf, till och med 2017
Annika Rembe, till och med 2017
Barbro Sachs Osher, till och med 2017
Lisa Emelia Svensson, till och med 2017
Gunnar Gillberg, till och med 2017
Jonas Hafström, till och med 2018
Kristin Öster, till och med 2017
Anders Söderström, till och med 2017
Ibbe Gnem, till och med 2018
Claudia Ohlsson, till och med 2018

Jeanette Livijn och Michael Daun har avböjt att 
fortsätta och avtackades för sitt engagemang i 
styrelsen.  Ibbe Gnem och Claudia Ohlsson valdes 
in som ledamöter för tre år. 

http://www.sviv.se
http://www.sviv.se/wp-content/uploads/2014/06/Svenskar-i-Varldens-Verksamhetsberattelse-2015.pdf
http://www.sviv.se/wp-content/uploads/2014/06/Fo%CC%88rvaltningsbera%CC%88ttelse_2015_utan-underskrifter.pdf
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Alla trivdes på årets sommarprogram

Sångerskan Maria Elena Infantino sjunger Cuando, cuando, cuando med sin landsman 
Staffan de Mistura, omgivna av Prinsessan Christina och Anna-Maria Corazza-Bildt.

Emma Edström, Göran Korsänge, Anne Marie Dalgaard och Luisa Hugosson. 

Sofia Breitholtz, Lennart Koskinen, Anna Milstig och Fredrik Rågmark.

Margot Wallström hälsar alla välkomna till UD 
och berättar om Sveriges utrikespolitik.

Barbro Ehnbom och Anna-Maria Corazza-Bildt.

http://www.sviv.se
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Karin Ehnbom-Palmquist, Ylva Santesson, Diana Kakács, Sofia Wedin och 
Lisa Svensson.

Ingrid Maria Eriksson, Elisabeth Hellström Broms, Elisabeth Hellström och 
Anna Belfrage.

Helena Kristersson, Ylva Tiveus, Anders Hedman och Marika Tornberg.

Martin de Jong, Lovisa Vateman och Linus Ljungström.

Karolina Eklöv Witting, Olof Ohlson och Ellika Nyqvist Livchitz.

Efter mottagningen på UD med utsikt över Stockholms slott, kunde alla 
njuta av den ljumma, svenska sommarkvällen. 

http://www.sviv.se
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Ombudsträff på Svenska Institutet

Måndagen den 22 augusti 2016 samlades 
14 av Svenskar i Världens ombud 
på Svenska Institutet. Vi diskuterade 
ombudens senaste och framtida arbete för 
att assistera utlandssvenskar och för att 
främja organisationens arbete och nätverk 
i utlandet.    

Mötet öppnades av Annika Rembe, 
generaldirektör på Svenska Institutet. 
Annika informerade om SI:s arbete och 
fokus. Främst talade hon om hur man via 
både svenska och utländska studenter och 
forskare kan främja Sveriges konkurrens- 
kraft och samverkan.   

Generalsekreterare Karin Ehnbom-
Palmquist beskrev vad som har hänt inom 
Svenskar i Världens verksamhet under 
året. Avslutningsvis gav Karin förslag på 
hur ombuden kan gå till väga för att kunna 
nå ut till och hjälpa ännu fler svenskar i 
utlandet.

Innan ombuden själva fick diskutera 
problem och möjligheter liksom framtida 
förbättringar av ombudsarbetet, berättade 
Marika Tornberg från Svenskar i Världens 
kansli om den verksamhetsenkät som har 
gjorts 2015/2016. 

Resultaten av enkäten visar att de 
omkring 2000 som svarade på frågorna, 
helst ser att vi fortsätter vårt arbete som 
lobbyorganisation och att vi informerar 
om inrikesnyheter i Sverige som är av 
betydelse för utlandssvenskar. Enkäten 
hade god svarsfrekvens, men visade också 
att organisationen  behöver rekrytera fler 
unga medlemmar. Marika visade också hur 
ombuden mer kontinuerligt kan uppdatera 
sina landssidor på Svenskar i Världens 
webbplats för att bättre bistå besökare med 
aktuell, regional information.
  
När ombuden senare fick diskutera sitt 
arbete, framgick att ett förtydligande och  
främjande av ombudens möjlighet att ge 

råd och assistans till utlandssvenskar på 
plats, skulle kunna locka fler  
medlemmar. Ett vidare samarbete med 
andra föreningar och organisationer i utlan-
det kom även upp som förslag för att nå ut 
till fler utlandssvenskar. Att engagera och 
assistera unga medlemmar stod också högt 
på ombudens agenda inför kommande år.   

Slutligen fick ombudsträffen besök av 
Michael Skoglund och Karin Kärr från 
Svenska Institutets Enhet för Evenemang. 
Mikael och Karin informerade om olika 
verktyg och material som SI kan bistå 
ombud, konsulat och ambassader med för 
att stärka bilden av Sverige utomlands.  

Ombudsträffen 2016 blev en lyckad och 
produktiv tillställning.Ombuden lämnade 
mötet med nya idéer och verktyg för att 
bättre kunna bistå utlandssvenskar med 
hjälp och information i utlandet. 

text  LOVISA VATEMAN foto KERSTIN ALM

http://www.sviv.se
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• 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.

• Lyftkransvägen 16, 14250 Skogås
• Telefon +46 (0)8 645 04 40 
• Telefax +46 (0)8 64574 40

Varsamma Bohagstransporter    www.stadsbudskontoret.eu

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

Örnsköldsvik    -    Stockholm    -    Cannes    -    Paris

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

visat sig vara det perfekta framgångsreceptet för att 
lyckas med sina studier. Vi är därför mycket stolta 
över våra dokumenterat goda studieresultat och att 
våra elever lämnar skolan väl förberedd inför fortsatta 
studier.

Välkommen till Lundsbergs skola!
Johan Harryson
VD/Rektor

undsbergs skola grundades år 1896 och har i genera-
tioner varit det självklara valet för elever och föräldrar 
med högt ställda krav på en förstklassig utbildning. 

I takt med en alltmer globaliserad värld har Lundsberg 
fått ökad betydelse som en attraktiv internatskola för 
utlandssvenska ungdomar. Här upprätthålls kontakten 
med det svenska språket och den svenska kulturen. 
Små klasser i kombination med engagerade lärare 
och ett fritidsutbud som saknar motstycke har 

L

http://www.sviv.se
http://www.stadsbudskontoret.eu
http://www.sofiadistans.se
http://www.lundsbergsskola.se


Första utfrågningen i EU om e-röstning

text ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

E-röstning för de EU-med-
borgare som bor utomlands 
debatteras flitigt. I juni anord-
nades The Power to Vote: 
Anywhere, Anytime. Det var 
den första utfrågningen om 
e-röstning i sitt slag i  
EU-parlamentet i Bryssel. 
Experter presenterade sina 
erfarenheter från olika länder 
och lade fram förslag på hur 
e-röstning ska genomföras 
med säkerställd rösthem-
lighet. 

Monica Macovei som är en av Rumäniens 
EU-ledamöter var initiativtagare till mötet. 
Medarrangör var ETTW, den europeiska 
organisationen för utlandseuropéer. Syftet 
med hearingen var att om alla deltagare var 
intresserade av att möjliggöra e-röstning, 
skulle lobbygrupper bildas som alla ska 
verka för att det ska gå att rösta online, till 
att börja med i EU-valet 2019 för européer 
som bor utomlands. 

Valexperter, journalister, ideella organ-
isationer, IT-säkerhetsspecialister från  
Rumänien, Frankrike, Tyskland, Spanien, 
Nederländerna, Estland, Lettland och Stor- 
britannien var på plats på mötet.

I Europa finns över 40 miljoner expats som 
bor i andra länder. 3 miljoner av dessa är 
rumäner. I världen är det över 80 miljon-
er europeiska expats som har begränsad 
möjlighet att rösta i sina hemländer. En del 
länder kräver fysisk närvaro när du röstar, 
andra att du röstar på plats i ditt hemland. 

Vintern 2014 fick rumäner köa i timmar 
i Paris för att kunna rösta i presidentvalet 
hemma i Rumänien och en del kunde inte 
rösta över huvud taget. Monica Macovei fick 
själv köa i London i andra valomgången i tio 
timmar. 

- Det var folk bakom mig som trots väntan 
i tio och en halv timmar inte fick möjlighet 

På bilden läser en 
kortläsare av ett estniskt 

ID-kort.

att rösta, sade 
Monica Macovei. 

Lättillgängligt och smidigt 
Expats som bor och verkar utomlands 
har ofta problem att rösta i sitt eget land. 
Rätten att rösta blir en illusion om du 
måste ta ledigt från jobbet en hel dag, eller 
fler, för att köa eller resa till platsen där 
det är möjligt att rösta. Alla bör kunna 
rösta snabbt, utan extra utgifter, för utan 
en praktisk möjlighet att rösta har vi ingen 
sann demokrati. Det är basen för folkstyre. 

Unga vill rösta i mobilen
Unga som engagerar sig i politiken, skulle 
gärna rösta i sina mobiler, där de sköter 
stora delar av sitt övriga liv. Vi behöver 
involvera yngre expats i politiska frågor i 
deras hemländer. De är inte bara den äldre 
generationen som bör engagera sig. 

Europakommissionen och alla EU-insti-
tutioner har intresse av att det kommande 
valet 2019 får ett så högt röstdeltagande 
som möjligt. Vi behöver fastställa kost-
nader och analysera risker med e-röstning 
jämfört med traditionell röstning ännu mer 
än vad som redan har gjorts.

Så många som möjligt bör även rösta i 
nationella val. Varje lands regering har 
skyldighet att lyssna på medborgare 

som önskar rösta var de än befinner sig i 
världen. 

Under mötet i Bryssel visade olika talare 
filmer från val för diasporor i europeiska 
städer de senaste fem åren. Enorma köer 
ringlade fram kvarter efter kvarter med 
människor som ville få lämna sin röst. I 
Bryssel köade 15 000 människor och det 
var liknande sitatuioner i andra länder 
för utlandseuropéer som ville rösta i sitt 
hemlands val.

Europas expats lika många 
som näststörsta landet
Europas 80 miljoner expats är, om de 
alla bodde i ett land, Europas näst största 
efter Tyskland. Av dessa 80 europeiska 
miljoner expats i världen är det bara 5 % 
som brukar rösta i nationella val och EU-
val, enligt Dorin Dorin Fleseriu, ETTW 
(Europeans Throughout The World). 

Anledningarna till att så få expats röstar är 
framför allt:

- långt avstånd till röstlokalen
- en del måste resa till sitt hemland för att 
rösta (Malta kräver det till exempel) 
- långa köer till röstlokalerna
- förregistrering krävs, tidskrävande for-
malia och omständliga procedurer
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Alternativ till fysisk röstning
1. Poströstning. 
2. E-röstning - det bästa alternativet 
som fortfarande är relativt okänt. I 
Estland går det att e-rösta sedan 2005. 
I Frankrike kunde 2,5 miljoner franska 
expats rösta på internet i senaste valet.

Många rösträkningar har fallerat vid 
poströstning, vilket Svenskar i Världen 
har skrivit om. I folkomröstningen om 
Brexit var det brev som kom fram efter 
att resultaten hade publicerats.

81% vill kunna e-rösta
E-röstning från mobilen, plattan eller 
datorn skulle vara det bästa alternativet 
till fysisk röstning, speciellt för expats 
men även för invånare i sitt eget land. 
81% av europeiska expats anser att 
e-röstning skulle underlätta röstför-
farandet i deras hemländer, enligt 
ETTW, som försöker få så många 
länder som möjligt att tillhandahålla 
e-röstning i nästa EU-val 2019. 

- I rättigheten att få leva i andra länder, bör 
möjligheten att rösta i andra länder ingå, 
slog Marie-Hélène Boulanger,  
avdelningschef på EU-kommissionen fast. 

Jordi Barrat Esteve, professor i juridik vid 
Rovira universitetet i Spanien, berätta-
de om e-röstning i Armenien (bara för 
diplomater), Panama, Schweiz, Kanada på 
provinsiell nivå, Austrailien, pilotförsök i 
USA, Frankrike för expats och Estland för 
både expats och invånare i hemlandet. 

I Spanien är de på gång med försök för 
e-röstning liksom i Portugal och Mexiko. 
Den mexikanska diasporan enbart i USA 
uppgår till 10 miljoner personer. 

Dr. Mike Summers på Smartmatic 
poängterade att e-röstning inte handlar om 
ett teknikprojekt utan ett val. Han visade 
ett pilotprojekt i Filippinerna där de idag 
har ett av de mest intakta röstsystemen i 
världen, tack vare e-röstning. 

Den bästa och längsta erfarenheten har 
dock Estland, där de haft e-röstning i åtta 
val. Det estniska systemet är världsledande 
för e-röstning. Samma system har testats i 
Chile i Maipu. I Utah i USA används det 
för att nominera presidentkandidater. 
Vi gör allt online, det är via telefonen vi 
lever våra liv och löser vardagsproblem.
Systemen för e-röstning måste vara till-
gängliga, säkra och transparenta. 

Samtliga kriterier går smidigt att uppfylla. 
I Estland har säkerheten fastställts med ett 
‘smart card’ som identifierat den röstande, 
men nu rullar mobila id-kort ut. 

Smartmatic använder biometrisk funk-
tionalitet via selfie som kan jämföras med 
pass.  Processens olika steg är:

1. Identifiering
2. Val av presidentkandidat eller parti
3. Markera valsedel
4. Rösta

Röstsedeln är krypterad, vilket gör den 
dold i dubbla digitala kuvert. Rösten 
skickas till en säker server, som garanterar 
att rösten inte kan ses. En QR-kod skickas 
till den som har röstat som visar vem hen 
röstade på. 

Du kan göra om ditt val. Om du ena dagen 
tvingats rösta på kandidat A av någon som 
sitter bredvid dig, kan du nästa dag gå in 
och ändra och rösta på kandidat B. Den 
sista rösten är den som räknas. 

Genom krypteringen blir rösten anonym 
i det yttre kuvertet. Rösterna räknas elek-
troniskt utan mänskliga misstag. E-röst-
ning är därmed säkrare än manuella val 
vad gäller rösträkning och även vad gäller 
påverkan från andra som vill tvinga någon  
att rösta på en viss kandidat eller ett visst 
parti. Jämfört med poströstning löper man 
med krypterad e-röstning ingen risk för att 
kuvert ska komma på avvägar eller i fel 
händer. 

E-röstning är säkrare, mer transparent och 
mer tillgängligt än någon annan form av 
röstning, även för funktionshindrade.

Vill du lyssna på hearingen om e-röstnin-
gen i Bryssel hittar du den här: https://ecr.
livecasts.eu/the-power-to-vote-anywhere-
anytime/help

På Youtube kan du även se hur Estlands 
premiärminister beskriver e-röstnin-
gen 2015: https://www.youtube.com/
watch?v=yZ4s95lFkk4

En öppen historia
Österrikes presidentval 2016 måste göras 
om efter anklagelser om oegentligheter i 
rösträkningen. Omvalet skulle ha hållits i 
oktober men är uppskjutet till december 
på grund av att klistret i röstkuverten är för 
dåligt. Detta hade inte hänt med e-röstning 
och stora utgifter hade kunnat undvikas.

Vad kommer du konkret att göra för att 
utlandssvenskar ska kunna e-rösta?

Anna Hedh (s): Vi lever i en alltmer 
digitaliserad värld. Det kräver att den 
digitala infrastrukturen förbättras för att dels 
bibehålla demokratin och sänka trösklarna 
så att valdeltagandet höjs. Här är det viktigt 
att olika konkreta alternativ tänks över och 
jag ställer mig positivt till att i framtiden 
möjliggöra elektronisk röstning även till 
Europarlamentsvalen. 

E-röstning skulle kunna göra valen mer 
effektiva och tilltalande för väljarna. Dock 
är det viktigt att understryka att en framtida 
mekanism om e-röstning måste garan-
tera valhemligheten och det personliga 
uppgiftsskyddet.

Cecilia Wikström (L): E-röstning är ett 
jättebra sätt att möjliggöra för människor att 
delta i val och Estland, som har haft systemet 
sedan 2008, är ett föredöme för Sverige. Jag 
har som en av mina prioriteringar att verka 
för att medborgarnas rättigheter att rösta inte 
inskränks när de samtidigt använder sin rätt 
till fri rörlighet inom EU.

Anna-Maria Corazza-Bildt (M):  
Jag vill att alla svenskar ska på ett så enkelt 
sätt som möjligt kunna delta i det politiska 
livet och utnyttja sin rösträtt. Därför hoppas 
jag kunna driva på för mer e-Government, 
som är digitalisering av offentliga tjänster. 
Innovativa lösningar behövs för att på ett 
tryggt sätt kunna säkerställa bevarandet av 
valhemligheten och möjliggöra framtida 
E-röstning. 

Svenska EU-parlamentariker är positiva till e-röstning

http://www.sviv.se
https://ecr.livecasts.eu/the-power-to-vote-anywhere-anytime/help
https://ecr.livecasts.eu/the-power-to-vote-anywhere-anytime/help
https://ecr.livecasts.eu/the-power-to-vote-anywhere-anytime/help
https://www.youtube.com/watch?v=yZ4s95lFkk4
https://www.youtube.com/watch?v=yZ4s95lFkk4
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Johanna Welin föddes i Pajala 1984 och 
växte upp i Töreboda. Hon gick på fot-
bollsgymnasium, var en lovande spelare 
och även aktiv snowboardåkare vinter-
tid. Under en snowboardtävling 2004 
landade hon mycket illa efter ett hopp 
och är sedan dess förlamad från midjan 
och neråt. Efter olyckan började hon 
spela rullstolsbasket och fastnade direkt 
för idrotten. 2007 flyttade Johanna till 
München för att studera till läkare och för 
att kunna satsa på basketen.  

Först och främst, stort grattis till silvermedaljen i Paralympics! 

Tack! Vi gjorde tyvärr inte en av våra bästa matcher och det är 
lite tråkigt att förlora guldet på det sättet. Men jag är så klart 
väldigt glad över silver!
 
Din första utlandsflytt blev till Österrike och Innsbruck för att 
plugga tyska. Varför just Österrike?   

Det var lite av en slump. Jag ville helt enkelt komma ut och 
kollade möjligheter till kurser i tyska utomlands. Göteborgs 
universitet hade en kurs i Innsbruck och jag tyckte det lät kul. 

Jag hade en längtan efter ett utlandsår och se något annat än 
Sverige och så ville jag läsa ett nytt språk. 

Vad är viktigt att tänka på för att trivas i ett nytt land tror du? 

Lära sig språket så fort som möjligt är A och O. Det är kul när 
man kan göra sig förstådd och väldigt frustrerande 
när man inte kan det. Sedan är viljan att lära känna 
människorna där du är väldigt viktig. 

Första året i Innsbruck umgicks jag med många andra svenskar 
eftersom det var ett svenskt universitet som stod bakom 
kursen. Egentligen ska man försöka göra tvärtom och inte 
umgås med andra svenskar. Då lär man sig inte, utan försök att 
integrera dig med lokalbefolkningen.    

Basketen bakom flytten till Tyskland

Jag hade börjat spela basket lite grann i Sverige men spelade 
inte i Innsbruck. I München finns tre olika lag och jag ville 
fortsätta spela så jag började helt enkelt pendla omkring 20 
mil till träningarna. Samtidigt bestämde jag mig för att börja 
plugga till läkare. 

Jag älskar Innsbruck men jag visste att om jag skulle satsa på 
basketen och samtidigt studera så måste det bli en flytt och då 
bar det av till München. 

UTLANDSSVENSK I TYSKLAND

text LINUS LJUNGSTRÖM

http://www.sviv.se
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Du har också hunnit bli tysk medborgare.

Javisst. Egentligen ska man bo här i åtta år för att få bli medbor-
gare. Men med särskild grund kan det gå på fyra år, till exempel 
om man är bra på basket och att landslaget vill ha med en, haha. 

Vad är det bästa med att bo i Tyskland? 

Oj, svår fråga. Det är bekvämt att Sverige och Tyskland liknar 
varandra. Samhällsuppbyggnaden är snarlik och det blir ingen 
jättestor kulturkrock direkt. Det är skönt. Jag hade heller aldrig 
kunnat satsa på basketen på samma sätt i Sverige.  

Stödet till handikappidrotten är mycket större i Tyskland och det 
läggs mer pengar på idrott överlag. Men det är på frammarsch 
även i Sverige. När jag fick tyskt medborgarskap 2011 fanns inget 
landslag i Sverige. Hade vi haft det hade jag spelat i det så klart. 

Hur mycket av Sverige har du tagit med dig till Tyskland?

Vi pratar svenska och tyska hemma. Jag vill att min son ska bli 
tvåspråkig så klart. Man blir mycket mer svensk i utlandet än hem-
ma i Sverige på något vis, så den bakgrunden finns med hela tiden. 

Finns det karaktärsdrag som skiljer sig mellan det svenska och 
tyska som du lägger märke till? 

Här är det väldigt rakt. Tyskar säger vad de tänker och tycker. Det 
är raka rör. Som svensk kan det kännas lite ohövligt och vi är ofta 
mer diplomatiska. Här är det är ordning och reda. Det låter som en 
klyscha, men det är sant. Det kan man tycka vad man vill om och 
det är klart att det kan bli långdraget med all byråkrati när det ska 
tas beslut. 

Finns det svenska attityder och inställningar som du kan sakna i 
Tyskland? 

Något jag fortfarande har svårt för är att man niar varandra här. 
Det är ganska förvirrande. Man vet inte riktigt hur man ska bete 
sig mot folk man inte känner och det kan bli stelt ibland. Jag  
tycker det är jobbigt att bli niad i intervjuer till exempel och 
brukar säga att jag föredrar ”du”. Det blir en sådan distans mellan 
människor och det främjar hierarkin som inte är lika vanlig i 
Sverige. Jag föredrar det svenska duandet. 

Tror du att du någon gång kommer att spela för Svenska  
landslaget i rullstolsbasket?    

Jag tror inte det tyvärr. Man måste ha fyra års paus för att gå mel-
lan landslag. Att spela för Tyskland är ett val jag gjort och då får 
man hålla sig till det. Men jag skulle bli jätteglad om Sverige fick 
fram ett bra landslag så klart.
  
Finns det någon fråga som du tycker att Svenskar i Världen bör 
lägga extra fokus på?     

Bra fråga. Jag har ju dubbelt medborgarskap, så det mesta funkar. 
Men det skulle till exempel vara väldigt skönt att kunna förnya det 
svenska passet på ett smidigare sätt, så att man inte behövde resa 
för att kunna göra det. 

Klubb 
RBB München Iguanas och Tysklands 
damlandslag. 
 
Meriter 
EM-guld 2011, Israel
Paralympics-guld 2012, London
EM-silver 2013, Frankfurt
VM-silver 2014, Toronto 
EM-guld 2015, Worcester
Paralympics-silver 2016, Rio de Janeiro

Johanna är tacksam för att hon kan vara både svensk och tysk 
medborgare. Möjligheten till dubbelt medborgarskap var en fråga som 
Svenskar i Världen arbetade för i många år och där vi också fick till 
stånd en förändring.

http://www.sviv.se
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Utflykt till Steninge Slott

text LOVISA VATERMAN

Som avslutning på Svenskar i Världens 
Sommarprogram 2016 anordnades en 
utflykt till Steninge Slott i Märsta utanför 
Stockholm. Medlemmarna möttes av 
slottsparet Per och Åsa Taube, som sedan 
2009 äger slottet och markerna runt omkring. 
Per och Åsa bjöd på en rundtur i det vackra 
slottets nyligen renoverade salar  och berät-
tade om husets historia. 

Alla utlandssvenskar som följde med åt 
lunch i Stenladan. Ladan är knytpunkten i 
området med trädgårdsmästeri, inrednings-
butik och restaurang.  

Strax före lunchen berättade paret Taube och 
projektledaren Marika Khodr om sitt senaste 
projekt  Steninge Slottsby. Som Svenskar 
i Världen tidigare berättat blir det ett nytt 
samhälle med 650 bostäder som beräknas 
stå helt färdigt år 2020. De första familjerna 
beräknas flytta in våren 2018.   

Idén med Steninge Slottsby är att bygga ett 
samhälle nära naturen med historisk anknyt-
ning. Slottsbyn ska bidra till naturliga möten 
mellan invånare och besökare. En förskola 
och en grundskola kommer att byggas intill 
äldreboendet för att uppmana till umgänge 
mellan generationer och hålla området 
aktivt även under dagtid. Odlingsträdgårdar 
kommer att ha ett nära samarbete med 

restaurangen och handelsträdgården i 
Stenladan. Det kommer även att erbjudas 
aktiviteter som ridning, tennis och en fin 
löparslinga. För den som vill åka egen båt 
till Stockholm går det fint, eftersom Steninge 
ligger precis vid Mälarens blanka strand.

Steninge Slottsby ligger på 30 minuters 
bilavstånd från Arlanda flygplats och på 
gångavstånd till den anrika staden Sigtuna. 

En busslinje kommer att etableras med 
förbindelse till Märsta station. Härifrån 
är det enkelt att ta pendeln till och från 
Stockholms innestad.  

Anmäl dig till VIP-listan
Är du intresserad av att bli en Steninge-bo? 
Som medlem i Svenskar i Världen får du 
förtur till bostadskön. Kontakta Marika 
Khodr på info@steningeslottsby.se om du 
vill bli uppsatt på VIP-listan. 

Mer information om Steninge Slottsby hittar 
du på www.steningeslottsby.se

Övre bilden: I bokhyllan på Steninge Slott stod 
boken om San Michele av Axel Munthe, en av 

Årets Svensk i Världen Staffan de Misturas 
förebilder.

Nedre bilden: Per Taube berättar för Svenskar i 
Världens medlemmar om Steninge Slott och den 

framtida slottsbyn.

http://www.sviv.se
http://www.steningeslottsby.se
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Se SVT i hela världen
svt.se/svtworld

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 

  




En sjuklöneförsäkring ersätter det inkomstbortfall 
man kan få vid långvarig sjukskrivning orsakad av 
sjukdom eller olycka.  

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 

www.tellusforsakring.se info@tellusforsakring.se 

S
V

EN
SKAR  I  VÄRLD

EN

P A R T N E R

Visa att du deltar i samhällsdebatten!
Som partner till Svenskar i Världen får du gärna visa 
dina kunder, medarbetare, medlemmar och andra 
följare att du stöder utlandssvenskarnas främsta 
intresseorganisation. Använd vårt nya sigill i tryckta 

och digitala medier.

http://www.sviv.se
http://www.svt.se/svtworld/
http://www.alfamoving.com
http://www.sofiadistans.nu
http://www.tellusforsakring.se
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MÅNADENS OMBUD

Per Linden - vårt ombud  
i Shanghai

 
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. Per Linden är 
ombud i Shanghai och har lång erfarenhet av att bo och arbeta utomlands. 

text ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ      foto: PRIVAT

per linden
Namn: Per Linden
Bostadsort: Shanghai, Kina
Yrke: Egenföretagare
 
Bakgrund:   Född i Västerås, 
Civilingejör i Maskinteknik från KTH, 
anställd i Sandvik i 21 år i 5 länder. 
Egenföretagare i Kina sedan 10 år 
med företagen Scandic Sourcing och 
Scandic Foods Asia med 40 anställda.
 
Familj: Två barn i tidigre äktenskap, 
Sofia (20) studerande i Uppsala och 
Anders (18) som studerar på SSHL i 
Sigtuna. Gift med Chelsea fråm Xian 
i Centrala Kina, sedan 4 år och har 
barnen Mattias (3) och Therese (2).
   
Antal år som ombud:  1.5
Antal år i landet: 14 i Kina  
Antal år som utlandssvensk:  29 år

Vad är det viktigaste du har gjort som 
ombud för Svenskar i Världen?

Jag har nyligen börjat engagera mig i 
Svenskar i Världen och har fokuserat på 
att öka intresset för SVIV i Kina. I somras  
medverkade jag i konferensen i Stockholm 
för att lära mig mer. 

Vad vill du göra i din roll som ombud?

När jag flyttade till Kina för 14 år sedan 
var Kina en hardship posting och det fanns  
väldigt få permanent bosatta Svenskar 
här. De flesta Svenskar kom för kortare 
uppdrag på några år, bodde isolerade i 
expat communities och åkte sedan hem 
eller vidare i världen. De senaste åren har 
det blivit vanligare att Svenskar kommer 
hit för att bo långsiktigt i Kina. De startar 
företag, bildar familj, köper bostad och lär 
sig spåket ordentligt. I och med det börjar  
komplicerade frågor om medborgarskap, 
familjefrågor, skatter och arv bli viktigt 
för en större grupp svenskar här. 

Vi har en aktiv handelskammare som tar 
hand om företagens intressen och Svenska 
Klubben som har ett aktivt program för 
nyanlända, medföljande och familjer, men 
det har saknats en aktiv organisation för 
permanentboende svenskar. Att knyta upp 
ett sådant nätverk för att kunna ge råd och 
stöd tycker jag är det viktigaste just nu. Vi 
som har varit ute i världen en längre tid 
har ett behov av att förstå hur saker och 
ting fungerar i Sverige. Där har SVIV en 
mycket viktig funktion.

Vilka är de största fördelarna med att bo 
i Kina?

Det händer så mycket i 
Kina idag. Det är kul att 
vara med och se alla förän-
dringar. 

En annan fördel är den 
goda maten. Utbudet i det 
kinesiska köket är enormt 
och varierande.

Sist men inte minst 
möjligheterna.Kina är ett 
drömland för entrepenörer. 
Både för oss om jobbat 
länge inom industrin och 
lätt kan applicera vår 
kompetens och erfarenhet 
och för yngre med nya 
spännande ideer. Innova-
tionsandan är stor i Kina idag.

Vilka är de tre vanligaste frågorna du får 
om att bo i Kina?

Den första frågan jag brukar få när jag 
berättar hur länge jag har bott här brukar 
vara om jag pratar språket. Det gör jag, 
men på en ganska enkel nivå. Jag klarar att 
resa runt på egen hand, men inte en längre 
intelligent konversation. Däremot är det 
roligt att se många unga svenskar med ak-
ademisk utbildning som satsar på att lära 
sig kinesika och viker ett-två år för det. De 
blir i princip flytande i språket.

Många frågar mig hur det är att bo i 
ett kommunistland. Det är förstås en 
oinformerad fråga. Visserligen är Kina en 
toppstyrd diktatur, men ekonomin är på 
gott och ont en av de mest kapitalistiska 
jag har träffat på. 

http://www.sviv.se


En annan vanlig fråga är hur illa det är 
med luften. Luften i Shanghai är inte 
så dålig som norra Kina, även om man 
känner en viss tjockhet i luften när man 
kommer från en långsemester i Sverige. 
Vi som har bott här länge vet dock att det 
var mycket värre förr när man fortfarande 
hade tung industri inne i storstäderna. Det 
blir faktiskt gradvis bättre, då regler skärps 
och industri flyttar ut.

Vilka är dina viktigaste tips till svenskar 
som ska flytta till Kina?

Bilden av Kina i svenska medier och 
tillgänglig litteratur fokuserar på det 
förgångna och stämmer dåligt med hur det 
faktiskt ser ut. Man måste åka hit för att 
se och uppleva vad som händer och hur 
det fungerar idag. Det är en väldigt positiv 
upplevelse.

Sätt av tid att lära dig grunderna i språket. 
Kinesiska är inget man lär sig på en 
lektion i veckan. Det kräver intensiva 
fokuserade studier. Jag tog en tvåmånaders 
intensivkurs när jag flyttade hit. Det har 
varit till stor hjälp.

Kina är under stark utveckling. Var inte 
förvånad om regler ändrar sig hela tiden 
och varierar från olika områden. Det gäller 
till exempel visum, arbetstillstånd och 
bostadsköp. Svenska myndigheter har 
dålig koll på hur saker fungerar praktiskt. 
Ta kontakt med mig för färsk information.

Aktivera dig socialt och inte bara med 
svenskar. Det finns en stor expat com-
munity, men skaffa dig även kinesiska 
vänner. Man får ut så mycket mer om man 
lär sig hur de tänker och tycker.

Hur är det att driva foretag i Kina?

Jämfört med Sverige är det lite mer 
komplicerat att registrera bolag och sköta 
administrationen. Det kan man dock få 
extern hjälp med. Den stora fördelen är 
att kostnadsnivån är ganska låg och att 
man lätt och relativt billigt kan anställa 
personal och prova sig fram i ett projekt. 
Det är lätt att hitta unga och entusiastiska 
medarbetare, lite svårare att hitta folk med 
erfarenhet.

Jag satte upp en konsultfirma som jobbade 
med fabriksetablering och underlever-
antörskontroll 2006. En liten konsultfirma 
är det relativt lätt att driva. Sedan hamnade 

vi i livsmedelsbranschen för ett par år 
sedan. Vi råkade starta i en tid när import-
erad mat fick ett ordentligt uppsving. När 
jag kom till Kina var det inga kineser som 
tyckte om utländsk mat. 

Med den stora reseboomen de senaste åren 
(kineserna gjorde 110 miljoner utlandsre-
sor 2015) har de fått upp ögonen för allt 
utländskt och det har blivit en status att 
köpa importerat. Vi representerar idag de 
största svenska livsmedelsföretagen och 
importerar cirka 150 produkter som vi 
säljer till dagligvarukedjor. Det är en svår 
branch med oklara och föränderliga regler. 

Sedan vi började med livsmedelsimport 
har man dragit ned antalet reglerande 
myndigheter i livsmedelsbranchen från 
tio till tre, med stor förvirring i varje steg. 
Man måste ha en hel del tålamod. Jag och 
min kinesika fru driver denna verksamhet 
tillsammans och hennes lokalkännedom 
och hjälp är ovärderlig.

Vi driver även en liten skandinavisk affär, 
the Nordic Fika Shop.

Vilken är största fördelen med att vara 
svensk i Kina och vad känner kineser 
generellt till mest om Sverige?

Jag tycker inte att det är några specialla 
fördelar jämfört med andra länder. Sverige 
har generellt ett mycket gott anseende i 
Kina. Vårt land var det första västlandet 
som erkände Folkrepubliken när den 
grundades och det kommer vissa i den 
äldre generationen ihåg. Sverige har fram-
ställts som det socialistiska drömlandet 

och det finns till och med en del kinesiska 
föräldrar som lär sina barn svenska i tidig 
ålder i hopp om att de skall kunna flytta 
till denna utopi.

Det är stora skillnader mellan genera-
tionerna. Den äldre generationen känner 
till J-O Waldner och Jörgen Persson, men 
för de yngre är det Zlatan och IKEA som 
är mest kända.

Samtidigt har medelkinesen svårt att hålla 
reda på skillnaden mellan Sverige och 
Schweiz och inte minst våra nordiska 
grannländer. På en kinesisk världskarta 
ligger Kina i mitten. Det gör att Sverige 
hamnar som en liten remsa uppe i vänstra 
hörnet under Nordpolen och med en 
befolkning som är mindre än vad som bor 
i de tio största städerna i Kina, är inte alla 
imponerade. 

Varför flyttade du till Kina?

Jag kom hit som storföretagsanställd på 
Sandvik direkt efter stationeringar på tre 
år i Japan, fyra år i Singapore och tio år i 
USA. Jag lämnade Sverige 1987 och har 
jobbat med svensk export sedan dess. 

Vad saknar du mest från Sverige?
Det är alltid härligt att komma hem till 
Sverige och njuta litet av svensk natur och 
träffa familj och vänner. Någon vecka då 
och då räcker dock ganska bra. Svensk 
mat har jag relativt gott om i och med att 
jag jobbar med det.

Chelsea och Per Linden vid The Nordic Fika Shop i Shanghai i Kina.
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RÅDVIGNING 

Folkbokföring och 
socialförsäkring för hemvändare

”Tänk om man skulle flytta hem igen till Moder Svea?” Visst kan utlandssvensken tala 
drömmande om den svenska tryggheten. Men vad innebär den? Och vad är motprestatio-
nen som samhället kräver för att man ska få åtnjuta förmånerna?
Vår expert Tove Sjövall ger sammanfattning av de viktigaste huvuddragen i den svenska 
socialförsäkringen vid återflytt till Sverige.

Folkbokföring innebär att man fastställer 
var en person är bosatt - har sin permanent-
bostad - och att man bland annat registrerar 
uppgifter om identitet och familj.

Den som efter inflyttning till Sverige anses 
vara bosatt här ska folkbokföras. En person 
anses vara bosatt i Sverige om han eller hon 
kan antas komma att regelmässigt tillbringa 
sin nattvila/dygnsvila här under minst ett år.

En person anses regelmässigt tillbringa sin 
dygnsvila i Sverige om han eller hon under 
sin normala livsföring tillbringar dygnsvilan 
här minst en gång i veckan eller i samma 
omfattning men med annan förlagd tid. 

En person ska folkbokföras på den fastighet 
och i den kommun där han eller hon är 
bosatt. En person anses vara bosatt på den 
fastighet där han eller hon regelmässigt 
tillbringar sin dygnsvila. 

Den som flyttar in från utlandet och uppfyl-
ler kraven för folkbokföring ska anmäla 
inflyttningen till Skatteverket med ett 
personligt besök på servicekontor. Anmälan 
ska göras inom en vecka efter det att han 
eller hon har vistats i Sverige i tre månader. 

Den som flyttar tillbaka till och blir folk-
bokförd i Sverige, anses vara bosatt här, 
och omfattas av svensk socialförsäkring 
om vistelsen beräknas som minst ett år. I 
socialförsäkringen ingår olika trygghetssys-
tem. Det handlar om att ge en ekonomisk 
trygghet vid sjukdom, ålderdom och under 
småbarnsåren. Den omfattar sjukförsäkring, 
pension, föräldraförsäkring och bidrag till 
föräldrar. Socialförsäkringen administreras 
av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten 
samt av Skatteverket.*

*Särskilda regler om försäkringstillhörighet 
som bland annat styrs av EU-regler och de 
konventioner som Sverige ingått med andra 
länder kan gälla.

Socialförsäkringen är indelad i tre 
försäkringsgrenar: 

1. förmåner som grundas på bosättning i 
Sverige
2. förmåner som grundas på arbete i Sverige
3. förmåner som grundas på andra omstän-
digheter än bosättning eller arbete i Sverige

1.Bosättningsbaserade förmåner
Den som kommer till Sverige och kan antas 
komma att vistas här under längre tid än ett 
år skall anses vara bosatt i Sverige. Den som 
är bosatt i Sverige är försäkrad för bland 
annat: 

Familjeförmåner
1. Föräldrapenning på lägstanivå och 
grundnivå
2. Barnbidrag
3. Underhållsstöd
4. Adoptionsbidrag
5. Vårdbidrag

Förmåner vid sjukdom eller arbetss-
kada
6. Sjukpenning i särskilda fall
7. Rehabilitering, bidrag till arbetsh-
jälpmedel, särskilt bidrag och rehabi-
literingspenning i särskilda fall
8. Sjukersättning och aktivi-
tetsersättning i form av garant-
iersättning

Theodor Lundbergs Moder Svea och de fyra stånden, östra fasaden, Gamla riksdagshuset, 
Stockholm. Foto: Bengt Oberger, Creative Commons

http://www.sviv.se
http://swea.org
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tove Sjövall 
Advokat och specialist på 

privaträtt.

beSökSadreSS

Stortorget 8, Malmö
+46 (0)701 46 76 63

tove.sjovall@garde.se

SoM betalande MedleM 
har du rabatt på arvodet.

Särskilda förmåner vid funktionshinder
9. Handikappersättning
10. Assistansersättning
11. Bilstöd

Förmåner vid ålderdom
12. Garantipension
13. Särskilt pensionstillägg
14. Äldreförsörjningsstöd

Förmåner till efterlevande
15. Efterlevandestöd
16. Garantipension till omställningspension

Bostadsstöd
17. Bostadsbidrag
18. Bostadstillägg
19. Boendetillägg

2.Arbetsbaserade förmåner

Den som arbetar i Sverige är försäkrad för 
bland annat:

Familjeförmåner
1. Graviditetspenning
2. Föräldrapenning på grundnivå eller sjuk-
penningnivå och tillfällig föräldrapenning

Förmåner vid sjukdom eller arbetsskada
3. Sjukpenning
4. Rehabilitering, rehabiliteringsersättning 
och bidrag till arbetshjälpmedel
5. Inkomstrelaterad sjukersättning och 
inkomstrelaterad aktivitetsersättning
6. Arbetsskadeersättning
7. Närståendepenning

Förmåner vid ålderdom
8. Inkomstgrundad ålderspension

Förmåner till efterlevande
9. Inkomstrelaterad efterlevandepension
10. Efterlevandeförmåner från arbetss-
kadeförsäkringen
11. Efterlevandeskydd i form av premiepen-
sion

För arbetstagare gäller försäkringen från och 
med den första dagen av anställningstiden. 
För andra gäller försäkringen från den dag 
då arbetet påbörjades. 

3.Övriga förmåner

Övriga förmåner avser bland annat statligt 
personskadeskydd, krigsskadeersättning och 
smittbärarersättning.

http://www.sviv.se
mailto:tove.sjovall%40garde.se?subject=
http://swea.org


24 { N 3 } 2 0 1 6 — sviv.se   

Hur påverkas familjen vid en utlandsflytt?

Madlén Björn och Henrik 
Lennartsson är Svenskar 
i Världens experter 
inom psykoterapi för 
utlandssvenskar. Vill du ha 
inviduell hjälp är du välkom-
men att kontakta någon av 
dem. Som medlem får du 
rabatt på arvodet.

En utlandsvistelse är en omvälvande och 
genomgripande upplevelse för såväl den 
enskilde som för övriga medresande famil-
jemedlemmar. Själva vistelsen innebär i 
sig ett möte mellan de förväntningar och 
förhoppningar som man närt under en 
längre tid och den verklighet man möter. 
En kollision kan uppstå mellan förvänt-
ningar och hur man faktiskt känner sig i 
den nya miljön.

När man inte har kontakt med sina nära 
och kära, kan det ge upphov till starka 
känslor av tomhet, saknad och leda till 
grubblerier kring existentiella frågor.

Upplevelsen och innebörden av en vistelse 
utomlands blir olika för alla familjemed-
lemmar. För en part kan utlandsvistelsen 
upplevas som att bli uppryckt med 
rötterna, medan det för den andre kan föra 
med sig en mer utvecklande erfarenhet att 
bära med sig i livet. 

Inom familjen förändras rollerna. I regel är 
det en part som fått ett erbjudande, kanske 
”sitt livs chans”. Övriga familjemedlem-
mar som har att stödja förslaget kanske 
finna det attraktivt, alternativt känna sig 
tvingade att bli medföljare av lojalitet och 
solidaritet.

För de medföljande parterna kan förlust 
av socialt nätverk och viktiga anknytning-
spersoner vara en konsekvens, samtidigt 
som man inte erbjuds ett nytt samman-
hang att träda in i på ett självklart sätt. 
Sammanhanget ”medföljarna” fogas in i 
väljer de inte själva. 

Äktenskapsrelationen kan förändras så 
att ett tidigare jämbördigt förhållande 
blir mer ojämlikt i mening av att den som 
får ett erbjudande finner både känsla av 
mening och sammanhang medan den som 
är medföljare ställs inför att själv skapa 
sig en vettig och meningsfull tillvaro. 
Avsaknad av mening och sammanhang 
kan drabba en människa med oväntad 
kraft och i vissa fall leda till känslan av 
meningslöshet och ibland till och med en 
depression. 

Hur presenterar man initialt en möjlig 
utlandsvistelse för barnet/tonåringen? Hur 
öppen kan man vara som förälder kring 
sin egen oro? Det är för det mesta så att vi 
vuxna vill se glada och nöjda barn, vilket 
kan föra med sig att vi förringar deras 
farhågor och oroliga funderingar genom 
att endast prata om det positiva. 

Barn och tonåringar är ofta lojala med sina 
föräldrar, vilket kan föra med sig att de 
undviker att ställa frågor som 
kan uppfattas som besvärliga. 

Vi har här berört några av de 
frågor som kan aktualiseras i 
samband med en utlandsvis-
telse. Det vi ser som viktigt, 
utifrån våra erfarenheter, är 
att dessa frågor medvetan-
degörs och i möjligaste mån 
hamnar på dagordningen för 

vad man som par behöver prata igenom 
och diskutera både före och självklart 
under utlandsvistelsen. Har man som par 
kommit dit att det otvunget går att prata 
kring dessa frågor är förutsättningarna 
goda att vistelsen blir en erfarenhet som 
alla parter kan dra nytta av.

Det finns en rad olika frågor väl värda att 
diskutera. Exempelvis: Vart vänder man 
sig under en utlandsvistelse med frågor 
om oro kring barnen? Hur hanterar man 
svårigheter i relation med sin partner då 
någon i familjen hamnat i kris, utvecklar 
psykisk ohälsa/sjukdom/missbruk – vem 
kontaktar man? Hur ska man förhålla sig 
till den oro de terrordåd som just nu pågår 
i Europa väcker.

Vi kommer fortsättningsvis att skriva i 
Svenskar i Världens tidning med tankar, 
reflektioner och frågeställningar som vi 
tror kan vara angelägna att diskutera. 
Skicka gärna ett mejl till oss med förslag 
på ämnen och frågor som du vill att vi tar 
upp i tidningen.

Vi har båda inom ramen för våra yrken 
fortlöpande samtalat med barn, ungdomar, 
föräldrar och par kring frågor som berör 
relationer, psykisk ohälsa, arbetssituation 
och föräldrafrågor.  

Madlén björn

leg pSykolog, leg pSykoterapeut, faMil-
jerådgivare, handledare

henrik lennartSSon

SocionoM, leg pSykoterapeut, pSykoan-
alytiker, handledare

Mer inforMation oM oSS och oM SaMtal 
via nätet finner ni på sviv.se

http://www.sviv.se
http://sviv.se
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VÅRA VIKTIGA HUVUDINTRESSENTER

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

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

webb  www.atlascopco.se
twitter @AtlasCopcoGroup   facebook atlascopcosverige

webb www.ef.se
twitter @EF   facebook EF

webb www.ericsson.com
twitter @ericsson   facebook ericsson

webb www.electrolux.se 
twitter @Electrolux   facebook electroluxsverige

webb 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. 

webb 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.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

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
Svenska Handelskammaren i Paris
Svenska Handelskammaren i Tokyo
Svenska Handelskammaren i Storbritannien
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

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/
http://www.grimaldiindustri.com
http://www.stenasessan.se
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PÅ GÅNG PÅ KANSLIET

PÅ GÅNG PÅ KANSLIET
•     Under hösten påbörjas arbetet med att  
ta fram en hemflyttarpublikation, i likhet 
med utflyttarmaterialet ”Att flytta ut från 
Sverige”.  

•     Vi planerar ett seminarium om inter-
nationella studier som kommer att hållas i 
Lund i december.   

•     På Köpa Hus Utomlands-mässan 
i Kista hade vi en monter i slutet av 
september där vi informerade om 
Svenskar i Världen och gav tips till 
utflyttare. 

•    Vi finns även på SAK Företagsmässa i 
Upplands Väsby i oktober.  

•     Vi välkomnar nya ombud på Franska 
Rivieran, Bermuda, Cypern, Nya Zeeland, 
i Mexiko, Indien, Iran, Tjeckien, USA 
och Storbritannien.  

•    Vår praktikant för höstterminen, 
Lovisa Vateman studerar internationella 
masterprogrammet i Globala Studier vid 
Göteborgs universitet. Hon börjar sin 
praktik på kansliet i slutet av oktober.  

•        En alumnigrupp med tidigare prak-
tikanter på Svenskar i Världens kansli har 
bildats. Det är ett nätverk för dem och vi 
tänker engagera dem i vår ungdomsgrupp 
för att diskutera hur vi kan nå ut bättre till 
ungdomar.  

•        Inloggningen till webbplatsen 
sviv.se har förändrats. Numera kan bara 
medlemmar logga in på webbplatsen för 
att få tillgång till  mer information. Till 
betalande medlemmar finns bland annat 
svar på vanliga frågor om utflytt inklusive 
vår utflyttarpublikation. Det forum som 
tidigare fanns för så kallade community 
medlemmar är borttaget, då vi ser att 
användandet av grupper i sociala medier 
istället har tagit över. 

Nordens största mässa
om utlandsboende

Höstens mässor: Malmömässan 15–16 oktober
Wanha Satama, Helsingfors 29–30 oktober 
Svenska Mässan, Göteborg 12–13 november
Gratis inbjudan och mer info på fairmedia.se

Lovisa Vateman, praktikant på kansliet hösten 2016

Ska du eller någon du känner flytta 
utomlands?
Missa inte vår sprillans färska Utflyttarbok. Som betalande 
medlem har du tillgång till hela innehållet på sviv.se Vill du köpa 
den i tryckt version för 60 kronor, skicka ett mail till projekt@
sviv.se och beställa önskat antal av Att flytta ut från Sverige. 
Skriv för- och efternamn samt leveransadress. Vi återkommer med 
betalningsinformation och portokostnad.

http://www.sviv.se
http://fairmedia.se
http://www.sviv.se/tjanster/radgivning/utflytt/
http://www.sviv.se/tjanster/radgivning/utflytt/


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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