
Vem bryr sig om utlandssvenskar?



Svenskar i Världen är en ideell, oberoende organisation som 
sedan 1938 verkar för utlandssvenskarnas bästa, genom att 
bevaka, informera och påverka. 

Vi har en unik roll som representant för 660 000 utlandssvenskar.

Vi är det största nätverket för de som bor utanför Sverige 
med mer än 130 ombud runt om i världen. 

Vi är den enda remissinstans som svarar på alla frågor 
som rör utlandssvenskar.

Vilka är vi?



Vi bedriver opinionsbildning och lobbying genom kontakter med 
riksdagspartier, myndigheter, organisationer, media och andra 
opinionsbildare.

Vad gör vi?

Vi driver frågor som möjligheten att e-rösta, rättvisare 
beskattning,  utbildningsfrågor, förenkling vid passförnyelse
och mycket mer.

Vi erbjuder stöd och rådgivning för svenskar som flyttar ut från 
eller flyttar hem till Sverige.



Vi bryr oss 

Vi jobbar för att det ska bli 
enkelt för dig att e-rösta när du 

bor utomlands.

Passförnyelse

Vi jobbar för att det ska bli både 
enklare och billigare för dig som 
är bosatt utomlands att förnya 

ditt pass.

Plugga utomlands

Vill du läsa utomlands en kortare 
tid, ett år eller en hel utbildning? 

Vi ger dig tips och råd vid 
utlandsflytt.

E-röstning Hemflytt

Vi hjälper dig och din familj med 
goda råd kring alla praktiska 

frågor som bank, försäkringar, 
skolor, pension med mera.

www.sviv.se/kampanj



Hur driver vi våra frågor? 

 Vi är den främsta organisationen som representerar de 
660 000 svenskar som bor i utlandet

 Vi driver utlandssvenskarnas frågor genom flera olika 
plattformar
 Remissvar 
 Opinionsbildning genom möten med departement, 

regeringskansliet och myndigheter
 Skapandet av en ”vängrupp” i Riksdagen 
 Egna kommunikationskanaler och forum för 

utlandssvenskar



 660 000 utlandssvenskar

 35 000 följare och medlemmar

 130 ombud över hela världen

 Aktiva grupper i sociala medier

 Möten och seminarier

 Vår egna tidning

Nätverk



Rådgivning till medlemmar

Som medlem kan du skicka frågor till kansliet som bidrar med sina 
erfarenheter och kunskaper

Svenskar i Världen är knutna till en mängd experter inom områden. 
Experterna går att hitta på www.sviv.se och som medlem får 
du förmånliga villkor och erbjudanden hos dessa.

På vår hemsida finns även ett antal publikationer och dokument 
som kan läsas utan extra kostnad

http://www.sviv.se


Projekt

Varumärkeskampanj Studie om hemvändare

SommarprogrammetPublikationer
 Utflyttarboken (färdig)
 Hemflyttarboken (pågående)
 Medflyttarboken (kommande)
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Vem bryr sig om utlandssvenskar?
Vi bryr oss. 

Lämna din e-post så får du vår tidning 
gratis samt information om vår 
verksamhet.

www.sviv.se/bli-medlem/

eller



Följ oss i sociala 
medier!

Svenskarivarlden

Svenskar i Världen/
Swedes Worldwide

Föreningen 
Svenskar i Världen

www.sviv.se
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