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BREV FRÅN GENERALSEKRETERAREN

I Sverige hade vi länge vackra höstfärger och mild temperatur.  
En natt i november förvandlades dock större delen av Sverige 
till ett snölandskap. Vackert, men en överraskning för snörö-
jarna. Människor pulsade i snön till jobbet medan busstrafiken 
stod stilla. Nu är vi tillbaka i mer normalt väder och många 
hoppas nog på en vit jul. Många stockholmare gläds åt julbe-
lysningen och de stora upplysta älgstatyerna runt staden. 
Den som besöker Stockholm i december kan följa juldekora-
tionerna på en ljuskarta som turistkontoren delar ut.

På  kansliet har vi arbetat mycket med utbildningsfrågor. I denna tidning kan du läsa om 
seminariet om internationella studier som vi ordnade i Lund i slutet av november. Vi vill att fler 
svenska studenter ska välja att studera i ett annat land för att få internationell erfarenhet, bättre 
språkkunskaper och nya kontakter. På samma sätt vill vi locka utländska studenter och forskare 
till Sverige för ett ökat utbyte. 

Universitets- och Högskolerådet har lagt fram ett 
kontroversiellt förslag till förändringar i hur IB-betygen 
ska värderas. Svenskar i Världen har protesterat mot de 
föreslagna ändringarna som vi anser missgynnar dem 
som valt en IB-utbildning i Sverige eller utomlands.  

I dagarna har utlandssvenskar med barn i skolåldern 
fått en enkät och blivit ombedda att besvara frågor om 
barnens skolgång. Vi vill att bidragen till kompletterande 
svenskundervisning förbättras och omfattar även yngre 
barn (4-5 år) och att reglerna för statsbidrag till svenska 
utlandsskolor blir mer överskådliga. Tillsammans med 
Svensk Utlandsundervisning Förening (SUF) ska vi 
besöka utbildningsministern veckan före jul.

Hösten har inneburit intressanta resor för mig med möten 
med svenskar, klubbar och föreningar i Barcelona, 
Sitges, New York, Connecticut och Marbella. Besöket 
i New York sammanföll med presidentvalet, som helt 
dominerade mediebevakningen och som ledde till en 
oväntad valutgång. Jag gjorde ett intressant besök i en 
vallokal i en skola, där valsedeln var en meter lång och 
med många fält att fylla i.

Jag vill önska alla våra läsare en riktigt GOD JUL!  
Passa på och njut av Luciafirande, julbasarer, julbord, 
skolavslutningar och stämningsfullt julfirande.
Jag ser fram emot att hålla kontakten med er under nästa 
år och tillsammans med er fortsätta att driva frågor som 
är viktiga för utlandssvenskarna.

Karin Ehnbom-Palmquist
Generalsekreterare

http://www.sviv.se
mailto:karin%40sviv.se?subject=
http://www.sviv.se
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INTERNATIONELLA STUDIER 
STÄRKER DEN SVENSKA 
KONKURRENSKRAFTEN

Internationella erfarenheter och perspektiv 
är avgörande för att Sverige ska säkra sin 
konkurrenskraft på en alltmer globaliserad 
marknad. Stärkta möjligheter till utlands-
studier är ett sätt att få fler att resa ut. 
Lika viktigt är det att svenska arbetsgivare 
blir bättre på att värdesätta internationell 
kompetens, skriver Tuve Johannesson 
ordförande i Svenskar i Världen och Kristin 
Öster, ordförande i Saco studentråd.

I takt med ökad globalisering blir internationella erfarenheter allt 
viktigare. Företag som vill verka på en internationell marknad 
behöver ha en förståelse för hur andra länder fungerar, liksom en 
förståelse för hur Sverige fungerar i relation till andra länder. På 
så sätt är företagens konkurrenskraft beroende av en tillgång till 
personal som har bott och verkat i andra länder.

Att plugga utomlands är ett enkelt och roligt sätt att skaffa sig 
viktiga utlandserfarenheter. Att studera utomlands ger värdefulla 
kunskaper, kontakter och perspektiv. Inte minst ger det en förmåga 
att se Sverige utifrån. Vi vill att fler ska få den chansen.

Tyvärr är det nämligen få svenska studenter som pluggar utom-
lands. Enligt UKÄ:s statistik har bara 14 procent av studenterna 
läst hela eller delar av sin utbildning utanför Sverige. EU:s mål för 
utbildning år 2020 är att siffran ska uppgå till minst 20 procent. Nu 
behöver regeringen vidta åtgärder för att Sverige ska kunna uppnå 
det gemensamma EU målet:

1.      Inför en valbar utbytestermin på alla utbildningsprogram. 
Som ett första steg bör det framgå vid ansökan om lärosätet erbju-
der sina studenter möjlighet att läsa kurser utomlands eller inte. För 
att fler ska få upp ögonen för de fördelar som finns med att plugga 
utomlands behöver dessutom informationen till gymnasieelever 
stärkas.

2.      Förbättra valideringen av utländska meriter. Idag är 
det endast möjligt att få avslutade utbildningar validerade. Den 
som bara läst enstaka kurser eller avbrutit sina utlandsstudier kan 
därför behöva börja om från början om de vill återuppta studierna i 
Sverige.  Samma sak gäller den student som påbörjat sina studier, 
men tvingats fly undan krig och konflikter.

3.      Anpassa utskrivningsreglerna för studenter. De sociala 
trygghetssystemen är anpassade efter de som arbetar i ett annat 
land. Studenter passar inte in i regelverket. I vissa länder får 
internationella studenter inte skriva in sig i deras trygghetssystem. 
Eftersom de ändå måste skriva ut sig från Sverige hamnar de i ett 
ingenmansland.

Det räcker dock inte att fler studenter läser utomlands. Även 
svenska arbetsgivare måste dra sitt strå till stacken. Trots att såväl 
företag som statliga organisationer skulle gynnas av att anställa 
personer med utlandserfarenheter så är de dåliga på att ta tillvara på 
den internationella kompetens som finns i Sverige idag.

Svenskar i världen samlar de svenskar som bor eller har bott 
utomlands. Vi får ständigt in vittnesmål från medlemmar som trots 
imponerande CV med långa meritlistor har svårt att få jobb här i 
Sverige. Lägg därtill alla internationella studenter och doktorander 
som befinner sig i Sverige, liksom alla utlandsfödda akademiker 
som söker jobb. Svenska arbetsgivare, oavsett om det är ett företag, 
kommun eller myndighet, är helt enkelt för dåliga på att värdesätta 
internationell kompetens.

Tillgången till internationella erfarenheter och perspektiv är 
avgörande för att Sverige ska säkra sin konkurrenskraft på en 
alltmer globaliserad marknad. Vi uppmuntrar därför regeringen att 
stärka förutsättningarna för studenter att läsa hela eller delar av sin 
utbildning utomlands. Dessutom uppmanar vi svenska arbetsgivare 
att vidga perspektiven och värdesätta de internationella erfarenheter 
utlandsstudenter, internationella studenter och utlandsfödda bär 
med sig.

debattartikel

tuve johannesson, ordförande i 
svenskar i världen

kristin öster, ordförande saco 
studentråd och ledamot i svenskar 
i världen

http://www.sviv.se
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Den 29 november arrangerade Svenskar i Världen ytterligare ett  
seminarium i serien om internationella studier i Lund. Kvällen 
innehöll intressanta och inspirerande talare för de studenter som 
letat sig till AF-Borgen. 

Moderator Lovisa Vateman öppnade med att presentera 
Styrelseordförande Tuve Johannesson och Generalsekreterare 
Karin Ehnbom-Palmquist, båda tidigare Lundastudenter, som 
hälsade de omkring 30 besökarna välkomna.
 
Lars Wetterberg arbetar med HR på Alfa Laval och talade om 
hur viktigt det är med internationella perspektiv som en del av 
sin utbildning. - Det viktigaste är inte den snabbaste vägen till en 
examen, utan bredden som innehåller både internationell erfaren-
het och förståelse, vilket vi värdesätter mycket högt, sade Lars.
  
Björn Bergenfeldt från Försäkringskassan talade om hur den 
svenska socialförsäkringen fungerar vid studier utomlands och 
gav tips på vad man bör tänka på innan man packar väskan och 
åker iväg. Björn kommer att återkomma i tidningen vad gäller 
just socialförsäkringar utomlands.
 
Ida Thelander, internationell handläggare vid Lunds Universitet, 
förklarade hur processen att söka utlandsstudier går till. Lunds 
universitet har 600 partneruniversitet i 70 länder att välja mellan.

Carl-Vincent Reimers från SISA (Swedish International Students 

Seminarieserie om att plugga utomlands
Svenskar i Världen vill att fler studerar utomlands. Därför 
ordnar vi informationsträffar för dem som är nyfikna på att ta 
chansen och plugga i ett annat land. I november bjöd vi in till 
ett seminarium med middag efteråt i Lund. I våras höll vi ett 
möte i samarbete med Jusek i Stockholm. I november var vi 
i Lund och våren 2017 planeras flera träffar i samarbete med 
universiteten i Uppsala och Stockholm. 

Seminarium i Lund om internationella 
studier gav studenter nya perspektiv

text LINUS LJUNGSTRÖM       foto KARIN EHNBOM-PALMQUIST

paneldeltagare i lund, från vänster: ida thelander, victor sandberg, 
carl-vincent reimers, lars Wetterberg, steven curtis, björn bergenfeldt 
och moderator lovisa vateman.

and Alumni) talade om SISA:s verksamhet som vilar på tre 
pelare: nätverk, outreach och representation. 

Doktorand Steven Curtis från USA berättade om varför han 
tyckte det var viktigt att lämna hemlandet och se andra delar 
av världen. Att studera utomlands kan vara överväldigande, 
tröttsamt och skrämmande. Men dessa utmaningar övervinns 
lätt och det är väl värt ansträngningen, var slutorden från 
Steven. 

Seminariet avslutades med ett panelsamtal där samtliga talare 
deltog tillsammans med den före detta utbytesstudenten 
Victor Sandberg där frågor från både moderator och publik 
besvarades. 

En mycket trevlig och inspirerande kväll!  

efter seminariet i lund blev alla seminariegäster bjudna på middag. 

http://www.sviv.se
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Utlandssvenska barns skolgång under lupp

Vid månadsskiftet gick Svenskar i Världen och Svensk 
Utlandsundervisnings Förening (SUF) ut med en enkätundersökning 
till utlandsföräldrar som fick besvara ett antal frågor kring sina barns 
skolgång.

Syftet med undersökningen var att kartlägga antalet svenska barn i 
utlandet, hur deras skolgång ser ut, samt i vilken mån barnen deltar i 
svenskundervisning. Enkäten avslutades med en fråga kring om barnen 
planerar att studera på universitet i Sverige efter sin utlandsvistelse. 
Föräldrarna fick även motivera sina svar, vilket kan hjälpa oss att påvisa 
problem och möjligheter. I skrivande stund arbetar vi med att analysera 
resultatet av undersökningen.

Vi vill tillsammans med SUF använda undersökningen som underlag 
i vårt arbete för att bidragen till kompletterande svenskundervisning 
ska förbättras och även omfatta de yngre barnen (4-5 år), samt för att 
reglerna för statsbidrag för svenska utlandsskolor ska bli mer överskåd-
liga. Vi jobbar även aktivt emot Universitet- och Högskolerådets förslag 
om att ändra regelverket kring värderingen av IB-elevers betyg till 
svenska universitet.

Tillsammans med SUF har vi fått en tid före jul för samtal med utbild-
ningsministern där vi kommer att presentera enkätundersökningen samt 
verka för utlandsbarnens intressen.

text  LOVISA VATEMAN

http://www.sviv.se
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IB-betyg bör inte jämställas 
med svenska betyg

IB = International Baccalaureate
 
IB vänder sig till dem som vill satsa på 
en internationell karriär. All undervisning 
sker på engelska. Alla IB-elever världen 
över har samma kursinnehåll och prov. 
Programmet leder till ett ”IB diploma” 
som är en internationellt erkänd examen. 
Studenter som studerar på ett IB-program 
kan förflytta sig från en IB-skola till en 
annan varsomhelst i världen.

text ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ 

UHR, Universitets- och 
högskolerådet, har under 
hösten 2016 skickat ut 
en remiss som berör alla 
elever som studerar på 
IB-programmet. Förslaget 
att översätta betyg till en 
gemensam skala, innebär en 
förhöjd justering av betygs-
gränsen för IB-elever. 

IB-betyg ska enligt förslaget jämställas 
med betyg från ‘vanliga’ skolor i Sverige 
- högsta IB-betyg 45 skulle tolkas likvär-
digt med högsta betyg 20.0 från svenska 
gymnasieprogram.

Svenskar i Världen och SUF motsätter sig 
förändringen. Vårt svar lyder:

“För organisationerna SUF och Svenskar i 
Världen är IB-elevers möjlighet att studera 
vidare i Sverige av särskilt intresse. SUF 
organiserar svenska utlandsskolor, svenska 
skolföreningar och svenska sektioner vid 
utländska skolor. Svenskar i Världen är en 
intresseorganisation för alla de 660 000 
svenskar som är bosatta utomlands.

Vi noterar med förvåning att det återigen 
föreligger ett förslag där IB-elever allvarligt 
missgynnas. Där tidigare VHS genom ett 
förslag ”Värdering av utländska betyg” 
skapade en diskussion som pågick 2003-
2007 och slutligen ledde fram till dagens väl 
fungerande regelverk för IB-elever, vill nu 
UHR införa ett annorlunda och för IB-elever 
missgynnande regelverk.

Om förslaget blir verklighet kommer det att 
innebära att IB-skolor i Sverige måste stängas 
och att svenskar på utländska IB-skolor i 
stort utestängs från svenska universitet och 
därmed inte kommer att kunna stå till den 
svenska arbetsmarknadens förfogande.

Från SUF och Svenskar i Världen vill 
vi anföra att förslaget är ogynnsamt för 
IB-elever på grund av:

· IB-utbildningen är bland de mest krävande 
utbildningarna på gymnasienivå som finns i 
världen.  

· Kurserna i utbildningen har högre 
akademisk nivå jämfört svensk 
gymnasieutbildning.

· IB-elever presterar bättre än elever i det 
svenska systemet och missgynnas om de 
båda systemen likställs.

· IB-elever kan inte konkurrenskomplettera 
sina betyg.

Det svenska betygssystemet lider av inflation. 
Det finns ingen inflation i IB:s betygssystem.
Om förslaget blir verklighet, inträffar det 
märkliga att det för en väl presterande 
IB-elev blir lättare att bli antagen till 
utländska prestigeuniversitet som Oxford, 
Cambridge, Stanford, MIT med flera medan 
eleven skulle få svårigheter att antas till 
ett motsvarande program på ett svenskt 
universitet.

IB-utbildningen har ett mycket gott renommé 
runt om i världen på grund av den internatio-
nellt likartade standard som erbjuds, likaså 
att all examination är extern vilket garanterar 
opartiskhet.

För svenskt vidkommande är IB-utbildningen 
intressant av utbildningspolitiska skäl genom 
att den erbjuder ett internationellt gångbart 

alternativ. IB-utbildningen är också näring-
spolitiskt intressant genom att den skapar en 
möjlighet att attrahera kvalificerad arbetskraft 
till Sverige. I samband med att välja utland-
stjänstgöring kan det ofta vara avgörande om 
det på plats finns IB-utbildning för medföl-
jande barn. Detta för att skapa en möjlighet 
att återvända till Sverige med en kvalificerad 
gymnasieutbildning.

Från SUF och Svenskar i Världen menar 
vi att UHR:s förslag i förhållande till IB är 
alltför instrumentellt och föreslår därför att 
för IB även framgent ska gälla det regelverk 
som funnits sedan 2007/2008.”

En debattartikel om frågan har publicerats i 
Svenska Dagbladet den 18 november 2016.

Du som vill kan skriva på petitionen mot 
förslaget här.

UHR:s förslag om IB-betygen

http://www.sviv.se
http://www.svd.se/en-vardefull-utbildning-riskerar-att-slas-ut
https://www.change.org/p/uhr-stop-unfair-conversion-of-swedish-ib-students-grades?recruiter=609660020&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/publikationer/remisser/2016/uhrfs-2016-x.pdf


Nobelpriset sätter 
Sverige på kartan

Sällan har ett Nobelpris i litteratur förvånat så mycket som 2016 
års tillkännagivande: Bob Dylan får priset. Folk har rasat och 
rosat. Svenska Akademien beskriver honom som en man som 
”skriver örats poesi”. Pristagaren själv förblev tyst i veckor efter 
utnämningen, vilket spädde på uppmärksamheten ytterligare. 
75-årige Bob Dylan får utöver äran 8 miljoner svenska kronor. 
Tyvärr har han själv inte tid att delta i priscermonin. USA:s 
ambassadör Azita Raji kommer att läsa upp hans tacktal istället.

Två personer har avböjt Nobelpriset - Jean-Paul Sartre i littera-
tur 1964 och Le Duc Tho som fick fredspriset 1973.

Alfred Nobel (1833-1896) är en av de mest berömda svenskarna 
genom tiderna. Han uppfann dynamiten och tog patent på 355 
uppfinningar. Nobels testamente gav Sverige Nobelpriset. Det  
delades ut för första gången 1901. I december riktas världens 
blickar mot Stockholm. Likväl har du säkert träffat på någon i 
världen, eller många, som inte vet att Nobelpriset är svenskt.

Nobelprisen stärker Sveriges självbild som forskningsnation. 
Sverige leder forskningsligan i Europa vad gäller satsade 
euro per invånare och näst Israel är Sverige det land i världen 
som satsar mest på forskning per capita - 4 procent av BNP. 
Skattemedlen står för en fjärdedel och näringslivet för resten.

Som barn var Alfred Nobel svag och sjuklig. Han 
klarade bara av två terminer i skolan. Men han 
var frågvis, nyfiken och en flitig läsare. 

Alfred Nobel föddes i Stockholm och var ett av åtta barn. 
Hans pappa grundande Sveriges första gummifabrik och 
uppfann en uppblåsbar gummimadrass bland annat. När 
faderns mekanikfirma gick i konkurs flyttade familjen till Sankt 
Petersburg. Livet var hårt, familjen var fattig och lille Alfred 
och hans bröder sålde tändstickor på gatan. 

År 1863 återvände Alfred Nobel till Stockholm och började 
studera sprängämnen. Han grundade ett 30-tal företag, bland 
annat Bofors. Alfred Nobel skrev både poesi och historiska 
skådespel som Nemesis. Han gifte sig aldrig.

En spännande värdetransport
Vid sin död i italienska San Remo hade Nobel ofattbara 33 
miljoner kronor. Hans testamente blev en stor överraskning. 
Ragnar Sohlman, Alfred Nobels assistent, beväpnade sig med 
en revolver, fyllde en täckt droska med pengar från bank-
facket och körde hela förmögenheten till svenska konsulatet 
i Paris. Pengarna lades i små paket och skickades diskret till 
Sverige, som vanliga brev. Ragnar Sohlman blev sedan en av 
Nobelstiftelsens grundare. 

text ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ 

världens yngsta 
nobelpristagare, malala, 
var bara 17 år när hon fick 
fredspriset 2014. även om 
alfred nobels uppfinningar 
har använts och används i 
krig, hyllade han fred. 
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Se SVT i hela världen
svt.se/svtworld

  




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.

Stipendier för 
utlandssvenska 
barn i svenska 

skolor

För elever på gymnasiet 
och högstadiet. Även 
sommarkurser i svenska.

Obs! Ny anmälningstid. Sök senast 1 april 2017.

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom
www.stipendiefonderna.se

-Läs din post vart som helst! Mer information finns på www.digitalpost.io

http://www.sviv.se
http://www.svt.se/svtworld/
http://www.sofiadistans.nu
http://www.tellusforsakring.se
http://www.stipendiefonderna.se
http://www.utrikeshandelsforeningen.se
http://www.digitalpost.io
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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.

Fråga: Vi är en familj som är temporärt 
bosatta i Bryssel med två barn 8 respek-
tive 12 år. Vi har tidigare bott i Paris 
under 5 år. Vi planerar nu att lämna 
Bryssel för att flytta till annat land. De 
tyckte vid den sista flytten att det var 
ganska jobbigt med såväl nya kamrater 
och skola. Det är framför allt vår dotter, 
12 år, som fortfarande är missnöjd med 
senaste flytten eftersom hon saknar en 
tidigare bästa vän. I Bryssel har hon haft 
en del skolsvårigheter som nu under 
senare tid börjat rätta till sig. Vi känner 
stor vånda inför att tala med barnen om 
den kommande flytten. 

Vi undrar vad det var som blev så svårt 
vid den senaste flytten samt om hur vi 
nu skall förbereda/ prata med barnen. Vi 
undrar också hur dessa miljöombyten kan 
tänkas påverka barnen på lång sikt.

Svar: Er dotter var 9 år när ni flyttade 

från ett land till ett annat, vilket innebär 
såväl nytt språk och nya vänner - ett 
helt nytt sammanhang. Åldern har alltid 
en betydelse för hur barnet upplever ett 
miljöombyte. Runt nio års ålder år brukar 
man tala om 9-års kris, vilket innebär att 
barnet utvecklas kognitivt genom att det 
börjar tänka kring sig själv mer utifrån 
hur andra uppfattar dem. Före denna ålder 
har barn en föreställning om att alltid vara 
skyddade av sin omgivning, sina föräldrar. 
Föräldrarna upplevs som maktfullkomliga. 
De kan tillhandhålla allt det som barnet 
behöver. Insikten om att livet är ändligt 
som att barn och föräldrar ska och kan dö 
hör till denna utvecklingsfas. 

Perioden kan för barnet sägas vara en 
potentiell kris. De är extra sårbara och 
har nära till grubblerier kring existentiella 
frågor om döden, livet, universum, vem de 
själva är är samt hur andra uppfattar dem. 
Perioden kännetecknas av att barnet börjar 
särskilja sig från föräldrarna för att succe-
sivt bli allt mer självständig 
som egen individ med egna 
vänskapsrelationer. 

Ett miljöombyte vid denna 
ålder kan vara extra känsligt 
och innebära att processen 
att bli egen individ försvåras. 
Betydelsen av att passa in, 
accepteras och få nya vänner 
är inte lika enkel som för ett 

yngre barn, vilket kan tänkas ha det lättare 
för ett miljöombyte, då det oftast mer 
direkt kan hitta nya vänner. Det viktigaste 
och mest avgörande för det yngre barnet 
är att föräldrarna finns där.

Det är viktigt att bekräfta barnens känslor, 
att inte försköna vare sig det som tidigare 
hänt eller det som kommer att hända. Det 
troliga är att 12-åringens tidigare upplev-
elser vid förra flytten åter aktualiseras. Det 
blir för henne en återupprepning av det 
hon upplevde då. 

En vanlig föreställning är att för att knyta 
an till nya vänner måste man lämna det 
gamla bakom sig. Om möjligheten finns 
kan det vara klokt att hjälpa barnet att 
vidmakthålla betydelsefulla relationer och 
kanske under en övergångsperiod bibe-
hålla kontakten med den gamla miljön. 

En annan viktig faktor är att barnet får 
en genuin förklaring till varför flytten 

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
http://www.deloitte.se/pcs


att bryta upp från sin hemmiljö och sina vänner har sina för- och nackdelar, vilket inte minst astrid 
lindgren beskriver när pippi har avskedskalas.

äger rum. Motivet till flytten behöver 
klargöras. Kanske är flytten inte 
självvald utan framtvingad av yttre 
omständigheter. Det centrala är att 
förändringen blir något familjen går 
igenom tillsammans.

Er fråga om konsekvenser på lång 
sikt är svår att besvara. Det centrala 
för barnens uppväxt och psykolo-
giska utveckling är anknytningen till 
föräldrar, syskon och närstående. 

Upplevelsen av uppbrott är direkt 
avhängig barnets förmåga till 
anpassning, socialt samspel och egen 
inre känsla av självtillit. 

För vissa barn innebär uppbrott och 
miljöombyte en utmaning med spän-
nande nya upplevelser medan det för 
andra kan innebära förlust av trygghet 
och tilltagande känsla av otrygghet.

Insikt om det egna barnets genuina 
upplevelse av uppbrott och miljöom-
byte och beredskap till att ge det extra 
stöd, omtanke, vägledning och mycket 
tid är avgörande för hur omställningen 
skall kunna genomarbetas. 

Att arbeta, bo, driva företag eller äga tillgångar utomlands innebär ofta komplicerade skattefrågor som 
kräver kunskap och planering. Deloittes globala nätverk inom Private Client Services består av 30 000  
specialister inom skatt och legala frågor. Med verksamhet i 150 länder har vi en kunskapsbank som 
garanterar att våra klienters behov alltid hanteras med den expertis som behövs i varje enskild fråga.

Vi hanterar frågor inom följande områden:

Global skatterådgivning för privatpersoner, 
entreprenörer och ägarledda företag

Deloitte är Sveriges Tax Firm of The Year 2015 enligt International Tax Review
www.deloitte.se/pcs

Kontaktpersoner
Stockholm

Johan Sander
Partner
073 397 12 34
jsander@deloitte.se

Malmö
Mato Saric
Director
076 827 61 66
msaric@deloitte.se

Göteborg
Alexander Strandberg
Director
076 827 73 41
astrandberg@deloitte.se

• Utlandsflytt 

• Återflytt till Sverige

• Generationsskiften

• Kapitalbeskattning

• Frivilliga rättelser

• Pension och försäkring

• Avtal och legala frågor

• Deklarationer

• 3:12-frågor

Vi hoppas att dessa rader kan väcka till liv 
nya frågor som vi kan diskutera i spalten. 
Välkomna att maila oss tankar, erfarenheter 
och synpunkter.

Hälsningar från ett novemberkallt 
Stockholm.

Henrik och Madlén

http://www.deloitte.se/pcs
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Utbyte för statstjänstemän som vill 
pröva att arbeta utomlands

text ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ 

För statligt anställda i 
Sverige finns det fina 
möjligheter att pröva på 
hur det är att bo och arbeta 
utomlands, utan att för den 
skull behöva sig upp sig. 
 
Den som deltar i ett utbytesprogram har 
möjlighet att stärka sin kompetens och 
knyta värdefulla kontakter med kollegor i 
andra länder. För arbetsgivare är utbytes- 
tjänstgöring en chans att få kunskap om 
hur den offentliga förvaltningen fungerar 
i andra länder och att öka den internatio-
nella kompetensen i organisationen.

Du som är statstjänsteman i Sverige kan 
under en begränsad tid få arbeta inom 
EU:s förvaltning, i ett annat EU-land eller 
i en internationell organisation.

Att få möjlighet att åka utomlands för att 
fortbilda sig under en period är både roligt 
och lärorikt. Du stärker din kompetens 
inom ditt arbetsområde, samtidigt som 
du utvecklar dina språkkunskaper och får 
möjlighet att knyta värdefulla kontakter 
med kolleger i andra länder.

För din arbetsgivare är utbytestjänstgöring 
en kompetensutvecklande investe ring 
eftersom organisationen får kunskap om 
hur verksamheter är strukturerade i andra 
länder, en ökad internationell kompetens 
och bättre förståelse för hur man han terar 
liknande arbete i andra länder.

Utbytestjänstgöring skapar dessutom ett 
viktigt kontaktnät som ger möjlighet till 
erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning.

Överenskommelser om 
utbytestjänstgöring

Sverige har flera överenskommelser om 
utbytestjänstgöring med andra länder och 
organisationer i Europa. Vi deltar också 
i Nordiska ministerrådets program för 
tjänstemannautbyte och i de utbytes- och 
utbildningsprogram som EU-kommissionen 

erbjuder statsanställda i 
de olika EU-ländernas 
förvaltningar.

Arbetsgivaren betalar 
den anställdes lön och 
omkostnader under 
utlandstjänstgörin-
gen. I förväg kommer 
tjänstemannen och 
abretsgivaren överens 
om vad som skulle 
kunna vara lämpliga 
arbetsuppgifter under 
utbytestjänstgöringen 
och hur nya kunskaper 
ska kunna tillvaratas på 
bästa sätt.

Bostad måste den 
anställde alltid ordna 
själv. Under utbytest-
jänsten gäller de 
arbetsregler som finns i 
värdlandet, till exempel 
vad gäller arbetstider, 
lediga dagar och 
semester.

Anna flyttar till 
Madrid

Anna Attegren Granath bor i Solna och 
arbetar sedan flera år som projektadmin-
istratör på SBU - Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering. I vår 
kommer hon dock att byta ut den svenska 
vintern mot sex månader i Madrid, där 
hon får möjlighet att pröva på hur det är 
att arbeta och bo i ett annat EU-land. Hon 
riskerar inte sin tjänst vid SBU, den har 
hon kvar, men får utöka sin kompetens 
och sitt kontaktnät med nya kollegor i 
Spanien. 

- Det är nog ganska många som inte 
känner till att vi som statsanställda har 
dessa möjligheter att arbeta utomlands 
under en tid, utan att behöva säga upp 
oss från våra jobb här hemma, säger 
Anna. Jag har studerat i USA, men det 
här blir första gången jag får chansen att 
arbeta utomlands. Det blir nog ganska 

annorlunda, säger Anna som ser framtiden 
an med tillförsikt.

Program för 
tjänstemannautbyte

Är du intresserad av att själv delta i, eller 
skicka en medarbetare på, utbytestjänst-
göring? För samtliga program gäller att 
utbytet ska vara väl förankrat hos arbets-
givaren i Sverige, som är den som står för 
lön och i regel även andra omkostnader 
under utbytestjänstgöringen.

Kortare utbyten

eu-utbildning för statstjänstemän - erasmus 
public administration programme

En tio dagar lång utbildning om EU, som 
äger rum på plats i Bryssel, Luxemburg 
och Strasbourg. Syftet är att ge tjänstemän 

- det känns otroligt inspirerande att få testa att jobba i spanien, 
utan att för den skull riskera min tjänst här hemma, säger anna 
attegren granath. hon är statligt anställd i sverige och prövar i 
vår på att arbeta i madrid under sex månader i vår. 

http://www.sviv.se
http://thehandyscandi.uk


i de nationella förvaltningarna en ökad kunskap om beslutspro-
cessen i EU. I utbildningen ingår att följa en tjänsteman vid någon 
av EU:s institutioner i arbetet.

european reciprocal training programme, ert
Korta studiebesök där du får lära dig mer om hur statsförvaltnin-
gen fungerar i andra länder i Europa. Studiebesöken är vanligen 
tre till fem dagar långa och omfattar besök på olika offentliga 
institutioner och även individuella möten med tjänstemän inom 
ditt verksamhetsområde.

Längre utbyten

nordiskt tjänstemannautbyte

Möjlighet att under 1-12 månader tjänstgöra vid en förvalt-
ning i ett annat nordiskt land eller region (Åland, Färöarna och 
Grönland). Den som vill delta undersöker själv möjligheterna till 
ett utbyte på den myndighet och i det land som det är intressant 
att tjänstgöra i. Arbetsuppgifterna under utbytet ska i möjligaste 
mån motsvara arbetsguppgifterna hemma och utbytet ska vara väl 
förankrat hos arbetsgivaren i Sverige.

nationella experter under professionell utbildning, nept
Möjlighet att under tre till fem månader tjänstgöra vid ett gener-
aldirektorat inom EU-kommissionen. Genom tjänstgöringen, som 
är en utbildningspraktik, får tjänstemannen i svensk offentlig 
förvaltning erfarenheter av EU-kommissionens arbetsmetoder och 

politik samt kunskap om hur det dagliga arbetet vid kommission-
ens avdelningar fungerar.

tjänstgöring vid internationella organisationer

Möjlighet att under ett antal månader praktisera vid någon av de 
internationella organisationerna Unesco, Europarådet och OECD. 
Tjänstgöringen omfattar minst sex månader vid Unesco, fyra 
månader vid Europarådet och sex månader eller mer vid OECD. 
Den som deltar ska under sin praktik handlägga egna områden 
eller driva kortare projekt.

utbytestjänstgöring i annat eu-land

Arbete vid en myndighet i ett annat EU-land under en period 
på fyra veckor upp till sex månader. Syftet är att få inblick i hur 
arbetet i offentliga förvaltningar fungerar på andra håll i Europa. 
Tjänstemannen ska ha egna handläggande arbetsuppgifter under 
utbytesperioden som bör likna arbetsguppgifterna hemma.

utbytestjänstgöring mellan eu-kommissionen och sverige  
6 månader - 2 år

Arbete vid något av EU-kommissionen generaldirektorat. 
Programmet bygger på ett ömsesidigt utbyte. En tjänsteman inom 
EU-kommissionen tjänstgör under motsvarande period vid den 
myndighet i Sverige som skickar ut en tjänsteman. Initiativet till 
ett utbyte kan komma både från den nationella myndigheten och 
från EU-kommissionen.

 

                       

                             

 

 

 

 

                

 
Scandinavian tradesmen in London  
with a Scan-do-attitude!  

 Kitchen & bathroom installations/renovations 
 Flooring 
 Painting 
 Carpentry work  
 Removals  
 Handyman service Ikea pick up, delivery & 

Furniture assembly  
 Fixed or hourly prices  

 
Tel: 0203 795 7122   Email: info@handyscandi.uk  
 
 
Builders with Scandinavian  
standards and quality in mind  
 

http://thehandyscandi.uk
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Bästa Kulturministern, lägg inte 
ner SVT World!

kulturminister alice bah kuhnke har det yttersta ansvaret för beslutet att lägga 
ner svt World. foto:Wikimedia commons

Svenskar i Världen har på 660 000 
utlandssvenskars vägnar skrivit brev till 
kulturminister Alice Bah Kuhnke och bett 
henne riva upp beslutet om nedläggnin-
gen av SVT World. Kanalen etablerades 
1988. I höstas meddelade SVT att 
kanalen kommer att läggas ner den 30 
april 2017. Orsaken är att verksamheten 
inte längre ses som ekonomiskt hållbar på 
grund av ökad konkurrens. Sändningarna 
till Finland kommer dock att fortsätta.

Svenskar i Världens brev till Alice Bah 
Kuhnke och SVT:s ledning

“Bästa Kulturminister Alice Bah Kuhnke,

Med anledning av den planerade nedläggningen av 
SVT World vill jag å Svenskar i Världens vägnar uttry-
cka min bestörtning över hur lågt kontakterna med 
utlandssvenskarna prioriteras av regeringen. Enligt vår 
kartläggning från 2015 bor 660 000 svenskar utomlands 
och antalet ökar varje år. Dessa svenskar behöver kunna 
hålla kontakt med Sverige och följa med i debatten. SVT 
World har varit en oumbärlig kanal för att informera om 
det som berör alla svenskar utanför våra gränser. 
Utlandssvenskar ber oss ofta att driva frågan om att de 
ska kunna se alla program via SVT Play, något som inte 
är möjligt av upphovsrättsliga skäl. SVT World har i det 
läget kunnat kliva in och visa program och nyheter som de 
utlandsboende annars inte hade haft tillgång till.

Viktigt verktyg för att hålla språket levande

För barn som bor utomlands har SVT World varit ett 
ypperligt verktyg när det gäller att hålla det svenska språket 
levande. Utlandssvenska barn har fått en bättre förståelse 
och ett större ordförråd i svenska tack vare kanalens 
program. Barn under 6 år och personer över 18 år har ofta 
inte tillgång till svenskundervisning i utlandet och många 
i skolåldern tycker sig inte ha tid till studier i svenska. 
SVT World har erbjudit eminenta möjligheter att lära sig 
svenska på ett smidigt sätt. Att utlandssvenska barn ska få 
svensk högskolebehörighet är ett av de viktigaste skälen till 
att de vill lära sig svenska. 

Vårt svenska kulturarv bevaras och förvaltas

Svenskar som bor utomlands är ofta mer förtjusta i att bevara svenska 
traditioner och att dela med sig kulturella värderingar än svenskar i 
Sverige. SVT World har varit till stor hjälp för att bevara banden med 
hemlandet och även förklara vad som ligger bakom olika delar av vårt 
svenska kulturarv. 

Information inför svenska val

”För alla svenskar som jobbar och bor utomlands är SVT-World ovärder-
ligt för att enkelt följa med i debatten och vad som händer. Inte minst vid 
val, där vi får delta trots att vi inte bor i Sverige”, säger Bengt Stenvinkel 
som är en av 660 000 utlandssvenskar. 
Det är svårt för utlandssvenskar att göra sig hörda på distans. Svenskar 
i Världen företräder alla svenskar i utlandet och vill framföra deras 
starka önskemål om att beslutet om en nedläggning återtas så att SVT 
World kan fortsätta sitt viktiga uppdrag. Hade antalet utlandssvenskar 
dalat hade vi haft större förståelse för ert beslut, men förhållandet är det 
omvända, utlandssvenskarna ökar ständigt i antal.

Det är min förhoppning att kulturministern ska ompröva beslutet om 
att lägga ned SVT World. Utlandssvenskarna som, om de alla bodde 
i samma stad, skulle vara Sveriges näst största kommun, behöver och 
uppskattar denna kanal för att hålla sig ajour med händelser i Sverige.

Vänliga hälsningar Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare”

text ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ 

http://www.sviv.se
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hanna stjärne, vd för sveriges television, fick kopia på brevet till kulturmin-
istern med uppmaningen om att svt World borde ska få vara kvar. 

SVT:s vd Hanna Stjärne och SVT:s ordförande Anna-Karin Celsing 
fick kopia av brevet. Hanna Stjärne skriver:

“Jag förstår verkligen er position och förstår att det är av stor vikt för 
utlandssvenskar att följa både det svenska språket och det svenska 
samhället.

Som du vet är SVT:s uppdrag att sända TV i Sverige och till det kan vi 
utnyttja de licensmedelspengar som kommer oss till del. Ska vi bedriva 
någon annan verksamhet så klassas det som sk sidoverksamhet och 
måste då bedrivas rent kommersiellt. Om politiker väljer att ändra på 
detta kan ju saken komma i ett annat läge men det kommer inte hända 
nu eller under 2017, vårt sändningstillstånd med dess regelverk gäller t o 
m 2019 års slut.

Vi har verkligen jobbat i flera år på att vända den nedåtgående trenden 
vad gäller abonnenter, bl a tillsammans med er,  men inte lyckats.  Det 
finns så klart flera anledningar till detta, en är ökad konkurrens från både 
andra tv-distributörer och från olika on-line erbjudanden.

Några av de kunder som  nu hört av sig är glada över att kunna se en 
hel del av utbudet i SVT Play vilket ju känns bra, andra har svårare med 
sina uppkopplingar till Internet och där har vi ju idag inga alternativ att 
erbjuda, tyvärr.”

SVT och Kulturministern svarar

SVT World är Sveriges 
Televisions utlandskanal 
som kan ses både via satel-
lit och/eller IPTV. SVT World 
sänder svenskproducerade 
program dygnet runt i en mix 
från SVT:s samtliga kanaler - 
SVT1, SVT2, Barnkanalen och 
Kunskapskanalen.

Kulturministern har också svarat
Hon säger i korthet att beslutet är SVT:s som ska verka 
oberoende av staten (och SVT säger att politiker kan 
välja att ändra på saken). 

Kulturministerns svar på sviv.se

Många medlemmar har hört av sig och är upprörda 
över nedläggningen. Flera har själva kontaktat SVT och 
kulturministern. 

732 miljoner i statligt mediestöd
I november i år presenterades en statlig medieutredning 
i Sverige. Den föreslår att presstödet ska ersättas av 
ett teknikoberoende mediestöd som även gratis medier 
ska kunna få. År 2020 ska stödet vara fullt utbyggt och 
omfatta 732 miljoner kronor per år. Reklamskatten 
kommer att tas bort från den 1 januari 2017 i enlighet 
med ett av förslagen i utredningen. 

Medieutredningen föreslår också en fjärde public 
service kanal som skulle verka i andras kanaler. Detta 
skulle finansieras med pengar från de nuvarande tre 
Public Service bolagen SVT, Sveriges Radio och 
Utbildningsradion.

http://www.sviv.se
http://www.sviv.se/wp-content/uploads/2016/10/svar_svtworld_kulturdep.pdf
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Låg politisk aktivitet bland utlandssvenskar 
som inte känner sig hemma i sitt nya land

Malin Tejler la under våren 
2016 fram uppsatsen “The 
Transnational Swede: The 
Transnational Political Par-
ticipation Among Expatriate 
Swedes” vid Göteborgs 
universitet. Tejler kartläg-
ger sambanden mellan 
svenskars bosättning utom 
lands och faktorer som 
påverkar deras delaktighet 
i svensk och utländsk politik. 

Vid flytt utomlands förändras våra vanor - 
allt från vardagsbestyr och spännande rätter 
på julbordet till nya språk och värdering-
ar. Även vårt politiska deltagande och 
engagemang påverkas när vi flyttar till ett 
annat land.

Till grund för studien står en webbenkät 
från SOM-institutet (Institutet för Sam-
hälle, Opinion och Medier) vid Göteborgs 
universitet. Enkäten skickades under 2014 
till 10 000 svenskar i åldrarna 18-75 år i 
103 länder. 27% (2668 personer) sva-
rade på enkätens 75 frågor om bakgrund, 
värderingar, intressen, politiska åsikter och 
engagemang. Trots den relativt låga och 
homogena svarsfrekvensen vad gällde ålder 
och socio-ekonomisk status, kunde Tejler 
dra slutsatser kring vad som påverkar ut-
landssvenskarnas politiska deltagande.

Politiskt deltagande definierades som; 
undertecknande av en petition, delak-
tighet i en demonstration, kontakt med 
politiker på lokal, regional eller nationell 
nivå, delaktighet eller kontakt med medier 
i politiskt syfte och pengar till politisk 
verksamhet. Respondenterna fick svara på i 
vilken utsträckning de deltog i de politis-
ka aktiviteterna. Att delta i politiska val 
utomlands var inte möjligt för 37%. Därför 
var politisk delaktighet i form av röstning 
svårare att dra slutsatser av.

Baserat på teorier kring transnationalism, 
migration och demokratiskt deltagan-
de satte Tejler upp fyra olika typer av 

politisk delaktighet; (1) 
utlandssvenskar som endast 
deltar i Sveriges inrike-
spolitik; (2) utlandssvenskar 
som endast engagerar sig 
i värdlandets politik; (3) 
utlandssvenskar som deltar i 
både Sveriges och värdlandets 
politik; (4) utlandssvenskar 
som avstår från politiskt 
deltagande i både Sverige och 
värdlandet. 

Utifrån tidigare forskning, 
prövade Tejler sambandet 
mellan de första två typerna 
av delaktighet och grad av 
assimilering i värdlandet, 
medan de två sistnämnda 
testades för samband mellan 
politisk delaktighet och individens bakgr-
und och resurser. 

Ett starkt samband fanns mellan politiskt 
engagemang och utlandssvenskens grad av 
assimilering i värdlandet. Antal år bosatt 
utrikes, medborgarskap och intresse för 
Sveriges eller värdlandets politik och ny-
heter påverkade graden av assimilering och 
därmed även den politiska delaktigheten. 

Kön och utbildning påverkar 
mer än status och ålder
Sambandet mellan de två senare typerna 
av politiskt deltagande (engagemang i 
båda länders politik eller ingetdera) och 
individens resurser var svårare att påvisa. 
Kön och hög utbildning låg till grund för 
politiskt deltagandet i både Sverige och 
värdlandet. Hög socio-ekonomisk status 
eller ålder kunde däremot inte påvisas ha 
samma inverkan på deltagandet. 
 
Politiskt ointresse menar Tejler snarare 
beror på faktorer för assimilering till det 
nya landet. 

Kvinnor över 30 mest aktiva i 
värdlandet
Kvinnor deltar i större utsträckning än 
män i politiska engagemang i värdlandet 

och Sverige. Studien visar också att fler 
personer över 30 år är mer intresserade 
av värdlandets politik, medan yngre bryr 
sig om den svenska. Antalet år utomlands 
har marginell men märkbar inverkan på 
sannolikheten att engagera sig i värdlandets 
politik i stället för Sveriges. 
 
Språkkunskaper, medborgarskap, politiska 
intressen samt konsumtion av medier hade 
mest inverkan på utlandssvenskarnas delak-
tighet, liksom frånvaro, i Sveriges liksom 
värdlandets politik. 

Tejlers uppsats kan du läsa här: http://som.
gu.se/digitalAssets/1580/1580041_ma-
lin_tejler.pdf

malin tejler fick som-institutets uppsatspris 
2015.

text LOVISA VATEMAN

http://www.sviv.se
http://som.gu.se/digitalAssets/1580/1580041_malin_tejler.pdf
http://som.gu.se/digitalAssets/1580/1580041_malin_tejler.pdf
http://som.gu.se/digitalAssets/1580/1580041_malin_tejler.pdf
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GLOBAL MOVING & RELOCATION. 
THE NORDIC WAY.
Finding a new home and a new school are two of the most 
significant challenges of a move to another country. We 
know how difficult this can be, so we place great emphasis 
on helping our clients to find the right property and school to 
make them feel at home in their new country from the very  
beginning. Our well established contacts & networks enable 
us to offer peace of mind for people on the move.  
 
More information about our services can be found at  
www.alfamoving.com

Peace of mind for people on the move 

DU VILL 
NÅGONSTANS.

BÖRJA MED ATT
KOMMA TILL
LUNDSBERG.

http://www.sviv.se
http://www.alfamoving.se/
http://www.sofiadistans.se
http://www.lundsbergsskola.se
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Spärra din adress i Sverige mot 
obehörig adressändring

Tyvärr ökar antalet ID-kapningar i takt med digitaliseringen. 
Hittils har det inte funnits någon samordnad tjänst för att skydda 
sig, men under hösten har Skatteverket lanserat en ny funktion: 
Spärra obehörig adressändring. Den kan sägas komplettera det 
skydd som en försäkring erbjuder. 

Med e-tjänsten Spärra obehörig adressändring kan du förhin-
dra att någon obehörig ändrar din adress. I tjänsten väljer du att 
Skatteverket bara ska godkänna adressändringar som görs med 
e-legitimation. Det minskar risken för att någon använder dina 
personuppgifter för bedrägerier och ID-kapning.

Eftersom tjänsten hos Skatteverket är gratis är det något som alla 
kan och bör göra. 

I tjänsten Spärra obehörig adressändring väljer du att 
Skatteverket bara ska godkänna adressändringar som görs med 
e-legitimation. Det innebär att ingen annan kan ändra din adress 
utan din vetskap.

Det har förekommit upprepade bedrägerier när till exempel 
obehöriga har beställt hem blanketter till någon annans adress, 
vittjat brevlådan, skrivit under blanketten om adressändring och 
skickat in den till skattemyndigheten. De som anmäler adress- 
ändring på pappersblankett får visserligen ett brev till den gamla 
adressen om att anmälan inkommit, men brev kan hamna fel.

Du som har en säker, digital brevlåda för myndighetspost får ett 
meddelande så fort din folkbokföringsadress ändras i Skatteverkets 
register. För att ytterligare minska risken för bedrägerier lanserar 

Skatteverket e-tjänsten Spärra obehörig adressändring.
Skatteverket lanserar även en e-tjänst för att anmäla särskild 
postadress. Tjänsten vänder sig till dig som behöver ha posten 
någon annanstans än till din folkbokföringsadress under en period 
på minst sex månader. Om du spärrar din adress i e-tjänsten 
Spärra obehörig adressändring, gäller spärren även dig som anmält 
särskild postadress.

Här kan du spärra obehörig adressändring hos Skatteverket 
https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/
allaetjanster/tjanster/sparraobehorigadressandring.4.361dc-
8c15312eff6fd123f5.html

För att kunna utnyttja tjänsten krävs att du har någon form av 
e-legitimation, antingen via Bank-ID, Nordea eller Telia, eller via 
Mobilt Bank-id. Kan du legitimera dig digitalt går det på någon 
minut.

det enda som krävs är 
att du har någon form av 
e-legitimation.

text ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ 

http://www.sviv.se
https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/sparraobehorigadressandring.4.361dc8c15312eff6fd123f5.html
https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/sparraobehorigadressandring.4.361dc8c15312eff6fd123f5.html
https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/sparraobehorigadressandring.4.361dc8c15312eff6fd123f5.html
https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/sparraobehorigadressandring.4.361dc8c15312eff6fd123f5.html
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Volvokoncernens produkter - 
en del av vardagen

text och foto: VOLVO

Utan den typ av produkter och tjänster som Volvokoncernen tillhan-
dahåller skulle inte samhället fungera idag. Koncernens fordon är 
betydelsefulla delar i många av de viktiga funktioner som de flesta av 
oss är beroende av varje dag.

1927 grundade Assar Gabrielsson och Gustaf Larsson Volvo. Sedan 
dess har Volvokoncernen utvecklats från att vara ett svenskt fordons-
företag till att bli en av världens ledande tillverkare av lastbilar, 
bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. 

Idag har koncernen tolv olika varumärken i sin verksamhet.
Koncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och 
service. 

Volvokoncernens produkter är en del av vardagen och finns på 
vägarna, i städerna, till sjöss och ute i terrängen. 15 procent av all mat 
i Europa till exempel levereras av en lastbil från Volvokoncernen. 
Varje dag används koncernens anläggningsmaskiner till att röja skog, 
bryta järnmalm eller frakta bort timmer. Koncernens el-och hybrid-
bussar transporterar tusentals passagerare i världens städer till och från 
arbetet.

Volvokoncernens kultur beskrivs i fem noga utvalda värderingar: 
framgång för kunden, tillit, passion, förändring och prestation. 
Värderingar som genomsyrar hela organisationen och det dagliga 
arbetet. 

Koncernen har huvudkontor i Göteborg och sysselsätter cirka 100 000 
personer. Produktionsanläggningar finns i 18 länder och försäljning 
sker på mer än 190 marknader. 

Svenskar i Världens 
huvudintressenter

Volvo är en av Svenskar i Världens åtta huvudintressenter till-
sammans med ABB, Alfa Laval, Atlas Copco, EF Education, 
Electrolux, Ericsson, H&M och Volvo. Huvudintresesnterna 
deltar aktivt i våra projekt och har möjlighet att påverka och 
ge egna synpunkter på vad som bör prioriteras inom organisa-
tionen.

Alla huvudintressenter presenteras i varje nummer av tidnin-
gen och på webbplatsen med länkar till deras hemsidor och 
sociala medier. Länkar finns även till deras lediga tjänster, för 
att stötta medföljare till att kunna söka arbete.

Är ni som företag intresserade av att bli huvudintressent eller 
partner till Svenskar i Världen? Kontakt kansliet på telefon 08-

661 54 10 eller per mejl svenskar.i.varlden@sviv.se

http://www.sviv.se
mailto: svenskar.i.varlden@sviv.se
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text LINUS LJUNGSTRÖM

Micael Delaoglou, mer känd som Mikkey 
Dee, föddes i Göteborg 1963. Efter att 
ha spelat med Geisha, King Diamond och 
Don Dokken blev Mikkey medlem i det 
band han kanske främst förknippas med 
– Motörhead. När den legendariske sån-
garen och bassisten Lemmy Kilmister gick 
bort i december 2015 upplöstes Motör-
head. I somras blev det klart att Dee är ny 
trummis i Scorpions. 

Hallå där Mikkey! Hur mår du? 
Det är bra! Jag är i Berlin för att lira sista konserten för året 
imorgon. Vi har varit ute med Scorpions på alla kontinenter 
utom Afrika så det har varit ett fantastiskt år! 

Låter kul men hektiskt. Får du något jullov? 
Scorpions har inte haft ett break på sju år, men efter 2016 ville 
de ha en liten paus, så det blir lugnt i över jul. Jag hann bara 
vara med på Lemmys begravning, sedan blev det Scorpions 
direkt, så en liten paus passar mig bra! 

Du flyttade utomlands 1984. Minns du hur det kändes när 
du packade väskan och drog till Köpenhamn? 
Vi blev gradvis mer baserade där. Det hände ingenting i 
Göteborg och Köpenhamn var mycket mer internationellt. När 
jag började i King Diamond var det annorlunda och runt 86/87 
flyttade jag till Los Angeles, så det var den stora flytten.

Vad är viktigt att tänka på för att trivas i ett nytt land? 
Att man snabbt anpassar sig till där man är och kommer in i det 
landets system. Det funkar inte så bra att bara hålla på svenska 
normer. Vi svenskar har i regel bra uppväxt och får med oss sunt 
förnuft, logik och eftertänksamhet, men om du bor i USA kan 
du inte bara tänka svenskt. Där går allt betydligt snabbare. 

Man brukar beskriva svenskar som konsensusdrivna.    
Ja, och jag tycker inte illa om det, men man måste ha det i rätt 
proportion. Det är bra att vi är försiktiga och noggranna men vi 
måste också kunna slå av det då och då. Är du en svensk med 
svenskt tänk, men som förstår och anpassar dig till det ameri-
kanska systemet så är du ostoppbar! 

Som musiker i USA blir du uppäten till fru-
kost på en gång om du är feg

Har du märkt av det som musiker?
Som musiker i USA blir du uppäten till frukost på en gång om 

du är feg. Under mina år i USA har jag sett mängder av duktiga 
musiker som inte vågat och då blir det inget. Svenskar är inte så 
vana vid den konkurrensen. 

När jag växte upp var vi som robotar. Man fick inte vara duktig 
och det hämmar många. Jag har läst artiklar om mig själv där 
jag framstår som stöddig. Jag är tvärtom väldigt jordnära och 
nästan översocial, men jag vet att jag är fruktansvärt bra på 
trummor och jag har lirat över 5000 gig. Då blir man bra.
 
Vissa snackar om tur och att vara på rätt plats vid rätt tid, men 
jobbar man stenhårt så hamnar man automatiskt på rätt plats vid 
rätt tillfälle. Man står inte som ett UFO på Pressbyrån och ser 
tåget gå, utan man fattar att tåget går och hoppar på. Man kan 
inte lita på att tur ska fixa allt.      

Du är mer eller mindre på konstant turné. Vad saknar du 
mest hemifrån när du är ute? 
Jag har varit på världturné varje år sedan 1985, utom 1989. 
Då var vi i studion i 11 månader istället. Jag saknar saltlakrits! 
Sedan är jag en riktig storsnusare. Nu finns det snus i USA men 

30 år i rockmusikens tjänst
Möt svenske trummisen Mikkey Dee

mikkey bakom trummorna i motörhead.  
foto: mickey dees officiella facebooksida

http://www.sviv.se
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jag kånkar en hel bag fylld runt resten av jorden. I Australien blev 
det dock katastrof då man bara får ta med sig en dosa. 
Nu för tiden är jag dock hemma väldigt mycket mellan turnéer nu 
när vi bor i Sverige. Idag kan man spela i USA och sedan flyga till 
Berlin och dagen efter till Argentina. Det går i ett. 

Jag vill naturligt kunna ladda om min entusiasm och viljan att 
spela och det funkar bara genom att vara hemma hos familjen. 
Det är den viktigaste familjen och musikfamiljen är nummer två. 
Mina barn har vuxit upp med att jag reser jorden runt och jag har 
försökt flyga ut dom vid första bästa tillfälle. Dom är fruktansvärt 
duktiga och skolan har fungerat bra på distans genom åren. Vågen 
måste väga jämt och man måste vara väldigt uppmärksam på om 
det börjar väga över åt något håll. 

Du fyller 54. Vad är knepet för att kunna hålla igång? 
Mina turnéer och år är som Monopol: man kommer alltid tillbaka 
till ”Gå” och då får man stanna upp och tänka – hur har det gått, 
vilka dealar har jag gjort? Jag har rest och spelat så extremt my-
cket och jag är otroligt tacksam över att kropp och själ har hållit. 
Tappar man gnistan och längtan efter att spela så går det inte att 
hålla på.

Det har funnits orosmoln genom åren. Då får man nästan panik 
och då gäller det att klura ut vad man ska göra. Kanten är precis 
bakom hälarna och man kan inte bara enjoy the ride. Det är viktigt 
att försöka analysera och känna efter hela tiden. Jag har aldrig 
gjort droger, men jag tar gärna några öl. Ibland kan det bli för 
mycket festande, men det kan också bli för mycket av att ta det 
lugnt och då känner jag mig som en tråkmåns. Det handlar om 
sunt förnuft och att ha balans. 

Jag är ingen stöddig typ eller rockstjärna

Hur är man rockstjärna och familjefar på samma gång?
När jag möter folk över hela världen säger dom, du är helt normal! 
Ja, jag är en helt vanlig snubbe som är väldigt bra på trummor! 
Jag är ingen stöddig typ eller rockstjärna. Jag har inte tid med det! 

Jag satt på Wembley för många år sedan och skulle lira. Alice 
Cooper var förband och det var fullt party. Rockstjärnor överallt! 
På måndagen var jag på Fiskebäcksskolan i Göteborg och hade 
föräldramöte. Man kan inte vara rockstjärna på det sättet. Jag 
lever ett helt normalt liv. Det är inga konstigheter. 

Hur tog du över efter James Kottak i Scorpions? 
De ringde en torsdag och vi skulle ha första gigget på lördagen. 
Jag ville ha mer tid att repa deras set som är ganska komplicerat. 
Men jag stack ner till Tyskland och stod stand-by. Sedan repade 
vi i Hannover och helt plötsligt stod vi på scenen i North Carolina 
inför hundratusen personer. Nu är jag inne i bandet och det är en 
enorm känsla!  

namn: micael delaoglou

född: 31 oktober 1963
bor: göteborg

karriär: king diamond 1985-89, don dokken 1989-1992, 
motörhead, 1992-2015, scorpions 2016-

scorpions 2016: rudolf schenker, paWeł mąciWoda, klaus meine, mikkey dee och matthias jabs. foto: marc theis

http://www.sviv.se
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SVENSKAR I VÄRLDENS OMBUD

Malins praktik i Brasilien ledde 
till jobb och familj i São Paolo

 
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. Malin 
Håkansson Teles är ombud i São Paolo och har lång erfarenhet av att bo och arbeta 
utomlands. 

text ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ      
foto: PRIVAT

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

Jag försöker alltid att promota Svenskar i 
Världen då jag får tillfälle - på networking 
events, på sociala medier osv. Jag har även 
deltagit i en projektgrupp under året. Den 
största nyttan jag personligen känner att 
jag har gjort, är dock att ha hjälpt personer 
som kontaktat mig med tips och råd inför 
deras flytt till Brasilien. Det känns alltid 
bra att kunna hjälpa människor och bidra 
med information som underlättar. Det är 
ju aldrig lätt att flytta till ett annat land 
och därför känns det bra om man kan göra 
processen lite lättare. 

2.       Vad vill du göra det närmaste året i 
din roll som ombud?

Jag vill gärna fortsatta att rådgiva männis-
kor som vill veta mer om hur det är att bo 
här i Sao Paulo eller att flytta utomlands i 
största allmänhet. Jag hoppas också kunna 
bidra till att göra Svenskar i Världen känt 
hos fler och förhoppningsvis kunna värva 
fler medlemmar. 

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

Utan tvekan vädret och den vackra 
naturen! Det är fantastiskt att få njuta 
av solsken och värme nästan varje dag 
och ha möjligheten att kunna resa i ett så 
vackert land som Brasilien är. Landet har 
ett oändligt utbud av platser att besöka och 
kulturer att lära känna.

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

Många som kontaktar mig vill ha tips på 
hur man kan hitta jobb och komma i kon-
takt med svenska företag har i Sao Paulo. 
Andra vanliga frågor rör hur det är att bo 
här i största allmänhet, om språket, om hur 
brasilianare är och vad man ska tänka på 
om man vill flytta hit. 

5.       Vilka är dina viktigaste tips till 
svenskar som ska flytta till Brasilien?

Planera din flytt långt i förväg! Brasilien 

är ett mycket byråkratiskt land med många 
otydliga och oklara regler och det finns 
mycket så kallad red tape. Därför är det 
viktigt att ha god tid på sig att ta reda på 
vad som behövs i form av dokumentation 
osv. Undvik också att ta med dig bohag 
från Sverige till Brasilien. Det är dyrt och 
komplicerat att importera saker till landet 
så det kan bli en både långdragen och dyr 
process.

6.       Vad är den största fördelen med att 
vara svensk i Brasilien?

Som svensk har man ofta ett stort förtro-
ende och gott rykte. Man ses som pålitlig, 

malin och hennes dotter i en park i statsdelen vila mariana när de firar en tradition som heter “bumbá 
meu boi, en slags folklore teater/dans med musik och utklädnader.

http://www.sviv.se
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malin håkansson teles

Namn: Malin Hakansson Teles

Bostadsort: São Paulo, Brasilien

Yrke: Kommunikatör

Bakgrund: Född och uppvuxen i Värm-
land. Studerade Medie- och Kommu-
nikationsvetenskap på Göteborgs 
Universitet. Flyttade utomlands första 
gången som 19-åring och har sedan 
dess bott utomlands till och ifrån i 
London, Dublin och São Paulo. Har 
sedan jag kom till Sao Paulo arbetat 
på Ekornes, Norska Konsulatet samt 
numera som frilans.

Familj: Man, dotter och styvdotter.

Antal år som ombud: 1 år.

Antal år i landet: 5 år.

välutbildad och kompetent, vilket 
naturligtvis är till fördel i arbet-
slivet. Det är också en fördel att 
man som svensk ofta har en god 
engelska. Här är det vanligt att 
man inte kan prata engelska, 
så det är en fördel att ha 
det på sitt CV. Dock ska 
man komma ihåg att det är 
oerhört viktigt att lära sig det 
lokala språket, dvs portugisiska, 
om man vill arbeta och bo här. Utan språket 
är det svårt att etablera sig, både på arbetsmark-
naden, socialt och privat.

7.       Vad känner brasilianare generellt till mest om 
Sverige? Zlatan, IKEA, Nobel, Astrid Lindgren, Palme, 
Volvo, Bofors eller nåt annat?

Utan tvekan Zlatan skulle jag säga. Inte så konstigt i 
och med brasilianarnas stora fotbollsintresse. Sedan 
känner de flesta naturligtvis till företag som till exempel 
Volvo, men de vet inte alltid att de är svenska. Ofta blandar 
man ihop Schweiz och Sverige. 

8.       Varför flyttade du till Brasilien?

Jag träffade min, dåvarande, brasil-
ianske pojkvän (som numer är min 
man) när jag bodde i Dublin och 
när han flyttade tillbaka till Brasil-
ien valde jag att följa med.

9.       Vad saknar du mest från 
Sverige?

Förutom min familj och mina vänner 
måste jag nog säga svensk mat (och 

godis!) och svensk ordning och reda. 
Brasilien är ju inte direkt känt för att 

vara så välorganiserat.

10.     Något annat du vill lägga till?

Att Brasilien är så mycket mer än stränder, fotboll och 
carnaval! Det finns ett otroligt rikt kulturutbud här med 

bra film, litteratur, musik och konst. Tyvärr är det som de flesta 
hör om Brasilien ofta relaterat till kriminalitet eller ytligheter. 

malin med sin brasilianske man rodrigo och 
deras dotter nora vid svenska nationaldags-
firandet i são paulo i skandinaviska kyrkans 
lokaler. svenska generalkonsulatet arrangerar 
ett firande där varje år.

http://www.sviv.se
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Ansök om medborgarskap 
innan barnen fyller 22

text ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ 

missa inte dina barns 22-års dag om du vill att de ska få svenskt medborgarskap som vuxna utlandssvenskar.  
foto: magnus liam karlsson, imagebank sWeden

Du som har blivit svensk medborgare 
genom ansökan kan inte förlora ditt svenska 
medborgarskap om du flyttar utomlands. 

Är du svensk medborgare och född och 
bosatt utomlands kan du i vissa fall förlora 
ditt svenska medborgarskap. Du kan ansöka 
om att få behålla det, men det måste göras 
innan du/ditt barn fyller 22 år. 

Du förlorar ditt svenska medborgarskap när 
du fyller 22 år om du

• är född utanför Sverige
• aldrig har bott i Sverige och
• inte har varit i Sverige under förhål-

landen som visar samhörighet med 
Sverige.

Du förlorar inte ditt svenska medborgarskap 
om detta skulle leda till att du blir statslös.

För att undvika att du eller ditt barn förlorar 
ditt svenska medborgarskap kan du ansöka 
om att få behålla det. Det måste du göra efter 
att du fyllt 18 år, men innan du fyller 22 år. 

Du behöver inte göra en sådan ansökan om 
du under någon tid har bott i Sverige eller 
om du regelbundet har besökt Sverige. 

Du ansöker genom att fylla i blanketten 
Ansökan om att få behålla svenskt medbor-
garskap, nummer 302021. Lämna in ansökan 
till din närmaste svenska ambassad eller 
konsulat.

Ansökan om att få behålla 
svenskt medborgarskap, blan-
kett nummer 302021

Är du på besök i Sverige kan du skicka din 
ansökan till: 

Migrationsverket 
Medborgarskapsenheten 
601 70 Norrköping

Att ansöka är gratis
Du betalar ingen avgift när du ansöker om 
att få behålla ditt svenska medborgarskap.

Migrationsverket skickar hem beslutet 
till dig eller till svenska ambassaden eller 
konsulatet om du bor utomlands.

Vi får ofta mejl från utlandssvenskar som 
har missat denna 22 års gräns för sina barn. 
Därför vill vi informera om vikten av att 
skicka in ansökan i god tid före barnets 
22-års dag.

http://www.sviv.se
http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312eb2/1468331266461/mbl_302021_sv.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312eb2/1468331266461/mbl_302021_sv.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312eb2/1468331266461/mbl_302021_sv.pdf
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Anna Petterson, 20, UISS 2015                                                utlandssvensk student, italien

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

Studera svenska i Uppsala på

Läs språkkurser i svenska på morgonen samt ditt val av kurs inom svensk kultur, historia eller samhällskunskap 
på eftermiddagen. Vi erbjuder kurser på alla sex CEF-nivåer  - och tre till!

Varför välja Uppsala Int’l Summer Session?

UISS är Sveriges äldsta och största akademiska sommar-
program som erbjuder en välutvecklad läroplan. Vi 
organiserar utflykter runt om Sverige så att  våra studenter 
får uppleva svensk kultur, historia och samhälle. 
Uppsala är Sveriges äldsta universitetsstad, charmerande 
med sin livliga studentatmosfär, och akademisk med sina 
universitetstraditioner - bara 45 minuter från Stockholm!

Teman på eftermiddagskurserna

Svensk eller skandinavisk...
• Historia eller samhällskunskap
• Legender och folklore
• Genus och sexualitet
• Musik, film, konst och drama
• Fortsatta språkstudier

Uppsala International Summer Session
Två, tre, sex och nio veckor i Sveriges livligaste studentstad

Drs. Nelleke Dorrestijn
director@uiss.org

Telefon: 
+31 6 2243 9491 alt.
+46 704 37 58 66

Kontakt

www.uiss.org18:e juni - 18:e augusti, 2017

Kräftskiva En av våra klasser i svenskaStudenter, lärare och personal under den tredje perioden

Vill du annonsera här?
tidningen svenskar i världen har funnits sedan 1938 och vänder sig till alla de 660 000 svenskar som 
har valt att bo utomlands, de som funderar på att flytta utomlands och de som har återvänt. tidningen 
går också ut till alla svenska ambassader, konsulat, svenska skolor i utlandet, svenska kyrkor i utlandet, 
svenska klubbar och föreningar, riksdagsledamöter och mynidgheter.

vill du nå personer med intresse för internationella relationer? annonsera i vår tidning! 

kontakta vår annonssäljare urban hedborg för mer information. 
telefon: +46 (0)8–732 48 50
E-post: urban@uhmarketing.se

Annonsprislista

Vi vänder oss till 660 000 
utlandssvenskar och många 

beslutsfattare

http://www.sviv.se
http://uiss.org
mailto:urban%40uhmarketing.se?subject=
http://www.sviv.se/om-oss/tidningen/
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RÅDVIGNING 

Juridisk hemvist vid återflytt och 
skillnader i hemvistbegreppet

NÄR DU FÅR HEMVIST JURIDISKT I SVERIGE TEX VID ÅTERFLYTT SAMT SKILLNADEN 
AVSEENDE HEMVISTBEGREPPET MELLAN OLIKA RÄTTSOMRÅDEN

I VILKET LAND HAR DU HEMVIST?
Om du har bott utomlands i många år och 
sedan bestämmer dig för att flytta tillbaka 
till Sverige uppstår frågan om var du har 
hemvist. Var du har hemvist är avgörande 
för till exempel i vilket land du kan ansöka 
om skilsmässa, var du ska betala skatt och 
var du har rätt till socialförsäkring. Du 
kan bara ha hemvist i ett land. De svenska 
reglerna för hur du får hemvist i Sverige 
skiljer sig dock om det handlar om process-
rättslig hemvist (i vilket land du kan skilja 
dig) och till exempel skatterättslig hemvist 
(var du ska betala skatt). 

Hemvist enligt internationell 
privat- och processrätt 
Utgångspunkten är att om man stadigva-
rande bor i en stat har man hemvist i den 
staten om vistelsens längd och övriga om-
ständigheter gör att vistelsen är att se som 
stadigvarande.

Endast omständigheten att du på nytt 
folkbokfört dig i Sverige är inte tillräckligt 
för att du ska få hemvist i Sverige. För att 
hemvisten ska ändras måste du även fysiskt 
flytta tillbaka till Sverige samt ha avsikten 
att bo kvar i Sverige under en mycket lång 
tid. 

Om du och din partner kort efter ni flyttat 
tillbaka till Sverige bestämmer er för att 
skilja er kan det ifrågasättas om ni enbart 
flyttat tillbaka till Sverige tillfälligt för att 
kunna genomföra en snabb skilsmässa. 
Detta kan leda till att ytterligare utredning 
av er hemvist behöver genomföras från 
domstolens sida avseende er avsikt att bo 
kvar i Sverige. 

Om ni fortfarande har kvar ert svenska med-
borgarskap när ni på nytt flyttat till Sverige 
kan ni som regel presumeras vilja bo 
stadigvarande i Sverige.  Om ni t.ex. äger ett 
hus eller en lägenhet samt är folkbokförda i 
Sverige är detta viktiga omständigheter som 
ger stöd åt er avsikt att bo kvar en längre tid 
i landet. 

Även familjeförhållanden kan påverka 
bedömningen av hemvist. Det är idag inte 
ovanligt att man är bosatt i två länder t.ex. 
i Sverige under somrarna och i ett varmare 
land under vintrarna. Då man bara kan ha 
hemvist i ett land måste man fastställa vilket 
land som personen har sin huvudsakliga 
bosättning. Detta görs genom att titta på de 
personliga anknytningarna till respektive 

land och väga dem mot varandra. 

Skatterättslig hemvist
Flera omständigheter påverkar om du 
är skyldig att betala skatt i Sverige. 
Obegränsat skatteskyldig i Sverige 
är den som är bosatt, vistas stadigva-
rande eller har en väsentlig anknytning 
till Sverige. Uppfyller man något av 
dessa kriterier ska samtliga inkomster 
som huvudregel beskattas i Sverige 
oberoende av vilket land de intjänats 
i. En person kan dock på grund av 
skatteavtal mellan länderna vara undan-
tagen från skattskyldighet i Sverige.

Bosatt i Sverige är den som har sin 
verkliga bosättning i Sverige även om 

med verklig bosättning avses normalt de som är folkbokförda i sverige eller tillbringar sin dygns-
vila i sverige.  foto: 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

personen vistas tillfälligt utomlands eller är utländsk medborgare. 
Med verklig bosättning avses normalt de som är folkbokförda i 
Sverige eller tillbringar sin dygnsvila i Sverige. Skatteverket utgår 
från att den som är folkbokförd i Sverige är bosatt i Sverige. Det ska 
dock handla om verklig och varaktig bosättning varför folkbokförin-
gen inte är avgörande för att man ska anses vara bosatt i Sverige.

Den som vistas och har sin dygnsvila i Sverige under en samman-
hängande tid om minst sex månader, utan annat än tillfälliga avbrott, 
anses vistas stadigvarande i Sverige.

Den som är svensk medborgare eller har varit bosatt i Sverige i minst 
tio år anses ha en väsentlig anknytning till Sverige och vara obe-
gränsat skatteskyldig här under fem år från dess att personen flyttat 
från Sverige om personen inte själv kan visa att väsentlig anknytning 
saknas. Vid bedömningen om en person har en väsentlig anknytning 
till Sverige måste alla omständigheter i det enskilda fallet beaktas. 
Omständigheter som kan påverka bedömningen är till exempel om 
personen har en fastighet, familj eller näringsverksamhet i Sverige. 

Bosatt enligt socialförsäkringsbalken
Den som är bosatt i Sverige är försäkrad för vissa förmåner t.ex. 
barnbidrag, garantipension och bostadsbidrag. Det är Försäkring-
skassan eller Pensionsmyndigheten som gör bedömningen om man 
uppfyller kraven för att vara bosatt i Sverige och erhålla de sociala 
förmåner som en bosatt kan få. 

Med bosatt menas att man ska ha sin egentliga hemvist i Sverige. 
Avgörande vid bedömningen av vad som är egentlig hemvist är 

enligt socialförsäkringsbalken var man har sin dygnsvila. Det är inte 
var du är folkbokförd som avgör även om folkbokföringen har en 
vägledande betydelse vid bedömningen. 

En person som kan antas komma att vistas i Sverige under en längre 
tid än ett år ska som huvudregel antas vara bosatt i Sverige enligt 
socialförsäkringsbalken.

http://www.sviv.se
mailto:tove.sjovall%40garde.se?subject=
http://swea.org
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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 Handelskammaren i Zurich
Svenska Klubben på Malta
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

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
• Vi förbereder nästa års Utlandssvenskarnas Parlament och 
arbetar med de resolutioner som togs fram vid Parlamentet 2015. 2017 
års parlament kommer att hållas i slutet av augusti. Vi lägger ut datum på 
www.sviv.se så snart det är fastställt.
• En bok med vad som är bra att tänka på när du flyttar hem till 
Sverige igen är under produktion.
• Flera nya medlemmar har gått med i Svenskar i Världen, bladn 
annat många ungdomar. 
• Vi arbetar på att bli ännu mer synliga för de 660 000 svenskar 
som bor utanför Sverige. 

UTFLYTTARBOKEN
 
Ska du eller någon du känner flytta utomlands? Köp 
Utfyttarboken! Den är full av viktig information om vad som 
är bra att tänka på vid en utlandssflytt. Skicka ett mail till 
svenskar.i.varlden@sviv.se och beställ önskat antal. Skriv 
för- och efternamn samt leveransadress. Vi återkommer med 
betalningsinformation och portokostnad. För betalande 
medlemmar kostar boken 60 kronor + porto. Är du inte 
medlem är priset 100 kronor + porto. 

Tre svenska ambassader öppnade i år

Inriktningen vid ambassaderna är att 
stärka handels- och investeringsfrämjandet 
och den politiska dialogen.

Peru med 30 miljoner invånare är  
Sydamerikas fjärde största land. Svensk 
export till Peru uppgick förra året till 1,3 

miljarder kronor. Främjandearbetet i Peru 
ska inledningsvis främst inriktas på infra-
struktur, hälso- och sjukvård, gruvnäring 
samt hållbart företagande. 

I Tunisien inleddes den arabiska våren 
2010. Exporten från Sverige är cirka 750 

miljoner kronor per år. 

Filippinerna har 100 miljoner invånare. 
Den svenska exporten är en miljard 
kronor. 22 000 svenskar besökte landet 
förra året. Ambassaden ska främja 
handels- och investeringsutbytet.

harald fries är sveriges ambassadör i manila, 
filippinerna. han har tidigare tjänstgjort 
bland annat på representationerna i neW york 
och genève samt vid ambassaden i manila. 
foto: kristian pohl, regeringskansliet

anna ferry är ambassadör i lima, peru. hon 
har arbetat på ambassaden i neW delhi, på 
världsbanken i Washington, på riksbanken, 
finansdepartementet och sida i honduras. 
foto: kristian pohl, regeringskansliet

fredrik florén är ambassadör i tunis i 
tunisien. han är även ambassadör i libyen. 
fredrik florén  har tidigare arbetat vid osse i 
geneve samt på ambassaden i havanna på kuba.
foto: martina huber, regeringskansliet

Vill du ha tidningen i 
tryckt format?

Sätt in in 200 kronor (50 kronor 
per nummer inklusive porto) 
på bankgiro 732-0542 så får 
du Svenskar i Världens tidning 
utskriven och postad direkt 
hem till din brevlåda under hela 
nästa år. Ange namn, adress och 
prenumeration.

Kanske en julklapp?

http://www.sviv.se
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Svenskar i Världen är en ideell, oberoende 
organisation som sedan 1938 verkar för ut-
landssvenskarnas bästa genom att bevaka, 
informera och påverka. Vi har en unik roll som 
representant för de drygt 660 000 svenskarna 
som arbetar, studerar eller av andra skäl bor 
utomlands, samt de ytterligare hundratusentals 
som har bott eller kommer att bo utomlands.

Svenskar i Världen är den enda remissinstansen 
som för utlandssvenskars talan. Vi arbetar med 
opinionsbildning och lobbying kring frågor som 
ligger i utlandssvenskars intressen. 

Frågor som vi driver

• förenklad passhantering
• ökad samverkan mellan myndigheter och 

organisationer vid krissituationer i utlandet
• förenkling för svenskar som återvänder till 

Sverige
• utlandserfarenhet ska ses som en merit och 

resurs för Sverige 
• fler utlandssvenskar ska delta i svenska val
• egen valkrets för utlandssvenskar
• e-röstning

Stöd vårt arbete genom att bli betalande 
medlem. 

Som medlem får du

• rådgivning i juridiska, skatte- och pensions-
frågor

• rådgivning i pass- och försäkringsfrågor
• praktisk rådgivning inför ut- och hemflytt
• tillgång till vårt globala nätverk med 115 

ombud
• delta i Utlandssvenskarnas parlament, kon-

ferenser, seminarier och andra evenemang
• vår fullmatade tidning fyra gånger per år
• fina medlemsförmåner
• medlemsspecifik informaton på vår webb-

plats

Årsavgiften är 500 kr per kalenderår för enskilda 
medlemmar och familjer, 0 kr för ungdomar.

Bankgironummer 732-0542

Företag är välkomna att bli Huvudintressenter, 
Guld- eller Silverpartner. Kontakta kansliet om 
du vill veta mer om våra olika partnerskap.

BLI MEDLEM I SVENSKAR I VÄRLDEN!

Prenumerera gratis på nyhetsbrev 
och tidning www.sviv.se

Vill du veta vad som händer? Följ oss i sociala medier! @svenskarivarlden

http://www.sviv.se
http://www.sviv.se


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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