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Verksamheten
Föreningen för Svenskar i Världen har under det gångna året fortsatt arbetet med att tillvarata
utlandssvenskarnas intressen och få dessa att engagera sig för Sverige genom en rad olika aktiviteter
som redovisas nedan. Efter fjolårets framgångsrika kampanj ”Fokus USA 2010” fortsatte
medlemsvärvningen under rubriken ”Reach out 2011”, i vilken ombuden engagerades. Vid årsmötet
2011 utdelades pris till ombudet Lisbeth Claesson från Hongkong som värvat flest medlemmar. På
andra plats uppmärksammades ombudet Kickan Williams, från Florida, USA.
Antalet företagsmedlemmar har varit i stort sett oförändrat under året. Några nya föreningar och
handelskamrar har tillkommit som föreningsmedlemmar, medan antalet enskilda medlemmar, trots
föreningens fortsatta ansträngningar, har minskat något.
En ny kategori av ständiga medlemmar/benefactors har introducerats med en avgift på 10 000 SEK
för livstidsmedlemskap. Sex personer har hittills beslutat sig för att på detta sätt stödja föreningen
och vi hoppas att fler ska tillkomma.
Genom att vidga medlemskapet i Svenskar i Världen till att omfatta fler organisationer, föreningar
och handelskamrar i utlandet vill föreningen utöka medlemskadern och på så sätt bli ett ännu mer
representativt språkrör för utlandssvenskarna. Vi kan som lobbyorganisation nu framföra synpunkter
med betydligt större tyngd än tidigare och hoppas bli än mer kända som språkrör för de omkring
550 000 svenskar som bor kortare eller längre tid utanför Sverige.
Resultatet för 2011 uppvisar ett underskott på 128 562 SEK. Den viktigaste anledningen är att
tidningens underskott blev betydligt högre än budgeterat. Även medlemsintäkterna gick ned något,
medan kanslikostnaderna hölls inom budget. Parlamentet och övriga projekt genererade ett visst
överskott.
Svenskar i Världen är remissinstans i alla frågor som berör utlandssvenskarna och har därmed ett
stort ansvar för att deras rättigheter tillvaratas. Vi kan notera att myndigheter och massmedia i ökad
utsträckning vänder sig till kansliet för information i olika frågor. Svenskar i Världen vill mer än
tidigare visa på den viktiga roll som utlandssvenskarna spelar som företrädare för det moderna
Sverige. Vi arbetar för att utlandssvenskarnas kunskaper och erfarenheter bättre ska tillvaratas och
för att göra deras röst hörd i den svenska samhällsdebatten. Denna inriktning kommer
förhoppningsvis att leda till ett ökat intresse för Svenskar i Världen även i Sverige.
Generalsekreteraren har genom flera debattartiklar riktat uppmärksamheten på aktuella frågor som
berör utlandssvenskars och hemvändande svenskars situation.
Remissvar
Under 2011 har Svenskar i Världen lämnat två remissvar i angelägna frågor, den ena från
finansdepartementet om ”Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012” (bl.a. om SINK-skatten)
och den andra från utrikesdepartementet ”Utrikesförvaltning i världsklass, slutbetänkande av
Utrikesförvaltningsutredningen.” Inför besvarandet har utlåtande inhämtats från experter inom
styrelsen och bland medlemmarna.
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Medlemstidningen
Vår tidskrift ”Svenskar i Världen” har kommit ut med fyra nummer under 2011. Redaktör Andreas
Hermansson har fortsatt att utveckla tidningen, som är mycket uppskattad bland våra medlemmar.
Den går också till riksdagsledamöter, departement, myndigheter och opinionsbildare i Sverige,
liksom ambassader, konsulat, handelskamrar och svenska kyrkan utomlands. Tidningen sprider på
detta sätt goodwill för föreningen till många människor i Sverige och utomlands. Under året har en
fortsatt diskussion förts i styrelsen om tidningens finansiering och utformning. En omläggning till
digital form skulle innebära att tidningen kan spridas snabbare och till en vidare krets, samtidigt som
distributionskostnaderna, som varit den stora utgiftsposten, nästen helt försvinner. Planeringen för
2012 innebär en delvis övergång till digital form, men med bibehållande av ett eller två nummer med
specialtema i pappersform. Under 2011 har generalsekreterarens nyhetsbrev spridits till de c:a 35 000
internetmedlemmar, som har anmält sig via hemsidan.

Sommaraktiviteter
Ombudsträff på kansliet
På inbjudan av generalsekreteraren samlades den 16 augusti c:a 30 ombud till en workshop och träff
på kansliet. Det blev ett uppskattat tillfälle till diskussion och informationsutbyte mellan dessa för
föreningens så viktiga kontaktpersoner runt om i världen och många nya idéer presenterades.
Årsmötet
Årsmötet avhölls den 17 augusti på Grand Hotel i Stockholm. Drygt hundra medlemmar närvarade.
Vi mötet avtackades föreningens mycket uppskattade ordförande, Ulf Dinkelspiel efter sex år, samt
avgående styrelseledamöterna Olle Wästberg, Göran Sjödin och Hanna Hallin. Till ny ordförande
valdes Michael Treschow.
Vid mötet föredrogs och godkändes verksamhetsberättelsen med bokslut och revisionsberättelse för
2010. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. Årsavgifterna fastställdes till samma
belopp som tidigare.
Årets Svensk i Världen
Styrelsen för Föreningen Svenskar i Världen utsåg Dr. Peter Wallenberg till "Årets Svensk i Världen
2011”
I sin motivering säger juryn: ”Peter Wallenberg är både nestor och nyskapare i svensk industri. Han kastade
sig tidigt ut i världen med uppdrag i Nordamerika och Afrika och har allt sedan dess verkat för ett internationellt
perspektiv på det svenska näringslivets utveckling. Genom sin nyfikenhet och sitt engagemang har han inspirerat
otaliga industriledare att aktivt ta sig an globaliseringens möjligheter och stärka den svenska konkurrenskraften.
Peter Wallenberg har också etablerat och generöst delat med sig av ett unikt internationellt kontaktnät som i sig
stärkt den internationella bilden av Sverige. Han personifierar den öppenhet mot omvärlden som har blivit något
av ett kännetecken för Wallenbergsfären.
Peter Wallenberg framstår med sin samlade gärning som en självskriven mottagare av utmärkelsen Årets Svensk
i Världen”.
Priset överlämnades av HKH Kronprinsessan Victoria i samband med årsmöteslunchen, vid vilken
årets pristagare höll ett uppskattat kåseri om sina många och intressanta erfarenheter som
internationell företagsledare. Inför prisutdelningen publicerade Dagens Industri ett stort reportage i
sin weekendbilaga.
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Klassisk konsert
På kvällen den 17 augusti arrangerade Svenskar i Världen en klassisk konsert med unga svenska
musiker på Stallet i Stockholm. Konserten genomfördes i samarbete med 1,6 & 2,6 miljonerklubben
och konferencier var Alexandra Charles. Efter konserten hölls en mottagning i anslutning till
konsertlokalen. Konserten möjliggjordes genom bidrag från Robert och Jonas af Jochnick, tidigare
mottagare av utmärkelsen Årets Svensk i Världen.
Utlandssvenskarnas Parlament
Den 18 augusti hölls det tredje Utlandssvenskarnas Parlament i Näringslivets Hus på Storgatan 19.
C:a 200 personer deltog under dagen och nytt för i år var att en mässa hölls i anslutning till
Industrisalen, med deltagande av ett tiotal företag och föreningar.
Sex arbetsgrupper diskuterade och tog fram underlag till resolutioner inom områdena
”Utlandssvenskarna och Sverige, Villkor vid ut- och hemflytt, Kultur och information, Skatter,
pensioner och försäkringar, Medborgarrättsfrågor, Skola och högre utbildning, Forskning och
Ungdomsfrågor”. Resolutionsförslagen lades fram inför plenum och ett antal inbjudna
riksdagsledamöter fick framföra sina partiers synpunkter på och kommentarer till de framlagda
förslagen. Dagen avslutades med en mottagning på UD där utrikesministern höll ett anförande.
Resolutionerna har därefter publicerats på föreningens hemsida och överlämnats till utrikesministern, samt tillställts övriga berörda myndigheter. Utlandssvenskarnas parlament, som avses
hållas vartannat år, blir ett alltmer betydelsefullt inslag i föreningens verksamhet och ger underlag
inför kansliets och styrelsens kontakter med svenska myndigheter.
Under Utlandssvenskarnas Parlament presenterades boken ”Utvandrare. nu” som författats av
journalisten Ewa Hedlund på uppdrag av Svenskar i Världen. I boken redogörs för den svenska
emigrationens utveckling ”från emigrant till global medborgare”. Den ger en intressant inblick i
utlandssvenskars erfarenheter i olika länder, till deras kontakter med Sverige och hur vi
förhoppningsvis i framtiden på ett bättre sätt ska kunna utnyttja den resurs för Sverige som ut- och
hemflyttande svenskar utgör.
I samband med parlamentet publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel av generalsekreteraren
med titeln ”Utlandssvenskarna bör ses som en tillgång”.
Efter parlamentet har en ”hemvändargrupp” bildats inom ramen för Svenskar i Världen med syfte
att uppmärksamma svenska myndigheter och opinionsbildare på de c:a 20 000 svenskar som
återvänder till Sverige varje år. Under hösten gjorde gruppens ordförande, styrelseledamoten Staffan
Paues och andra medlemmar en uppvaktning hos migrationsminister Tobias Billström.
Styrelsens sammansättning
I samband med årsmötet 2011 fastställdes styrelsen enligt följande:
Michael Treschow ordförande (nyval, 2014)
Steve Trygg vice ordf. (2012)
Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare
Anna Belfrage (2012)
Michael Daun (2012)
Claes-Johan Geijer (2012)
Lisa Gemmel (2012)
Kai Hammerich (2013)
Lennart Koskinen (nyval, 2014)
Birgitta Laurent (nyval, 2014)
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Åsa Lena Lööf (nyval, 2014)
Staffan Paues (nyval, 2014)
Barbro Sachs Osher (2012)
Helena Stålnert (2012)
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande.
Valberedning
Till ledamöter i valberedningen valdes Claes-Johan Geijer, ordförande (omval) och övriga
medlemmar: Christina Öfverholm-Moliteus, World Childhood Foundation (omval) och Anna Belfrage,
KreabGavinAnderson (nyval).
Revisorer
Till ordinarie revisor omvaldes vid årsmötet auktoriserade revisorn Andreas Mattsson, Öhrlings
Pricewaterhouse Coopers med auktoriserade revisorn Leonard Daun som suppleant.
Svenskar i Världens hemsida
Hemsidan www.sviv.se har fortsatt att utvecklas tekniskt och innehållsmässigt under året. Den har
nu ca 30 000 unika registrerade användare. Avsikten är att genom nyhetsuppdatering flera gånger i
veckan med information av vikt för utlandsboende, locka till ökad trafik. De registrerade användarna har erhållit nyhetsbrev från generalsekreteraren och de ca 120 SVIV-ombuden har hållits
uppdaterade genom flera ombudsbulletiner. Kontakten via Internet blir alltmer betydelsefull för att
sprida information och föra en dialog med medlemmarna och andra besökare av hemsidan. Viktor
Gustafsson tog under hösten över som webbredaktör för hemsidan.
Kontakter med media
Kontakterna med media är fortsatt viktiga och kansliet har under året tagit emot ett ökande antal
förfrågningar från media i samband med internationella händelser som berör svenskar i utlandet. Vår
strävan är att nå ut mer i svenska media med information om utlandssvenskarnas betydelse.
Individuell rådgivning till enskilda medlemmar och andra svenskar i utlandet
Föreningen ger betydande rådgivning till enskilda svenskar, som ofta hänvisas till oss av ambassader
och andra utlandsmyndigheter. Frågorna gäller främst sociala och andra problem i samband med utoch hemflyttning. Kostnadsfri rådgivning ges i viss omfattning till medlemmar av experter anslutna
till föreningen. Dessa besvarar också frågor i tidningen och på hemsidan.
Lobbyverksamhet
Svenskar i Världens lobbyverksamhet innefattar kontakt främst med riksdagspartierna, myndigheter,
organisationer och andra opinionsbildare. Vi har drivit frågor såsom att medborgarskapslagstiftningen bör förändras, passhanteringen förenklas och brevröstningsreglerna till riksdagsvalen
förbättras. Vidare att förvärvsarbete för medföljare ska underlättas och det nya pensionssystemet
göras om så att intjäning till det svenska pensionssystemet tillåts på bättre villkor för medföljare till
svenska utlandsanställda. Vidare söker vi tillse att handläggningen av pensionsfrågor för svenskar i
utlandet snabbas upp. I flera av dessa frågor har vi kunnat notera konkreta framsteg. Denna
verksamhet får annan karaktär genom att hemsidan blivit forum för åsiktsbildning i olika frågor.
Av särskild betydelse har resolutionerna från ”Utlandssvenskarnas Parlament” kommit att bli i
kontakterna med politiker, myndigheter och andra opinionsbildare.
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Medlemsförmåner
Svenskar i Världen gör ansträngningar för att få svenska företag att ge förmånliga erbjudanden till
svenskar i utlandet, något som är till nytta både för våra medlemmar och för de svenska företagen.
Det gäller försäkringar, juridisk hjälp, bankkontakter, hotell, resor, mm. Flera av dessa förmåner
tjänar till att närma utlandssvenskar till Sverige, såsom internetbaserade telefonarrangemang som
radikalt minskar kostnaderna för kontakt med Sverige etcetera. På hemsidan finns ständigt nya
erbjudanden och därtill värdefulla tips för utlandssvenskar.
Värvningsresor
Generalsekreteraren har under året träffat svenska klubbar, föreningar svenska kyrkan och svenska
kolonin vid resor till Bryssel, Barcelona och London. Hon deltog också i ett möte med de nordiska
generalsekreterarna hos systerorganisationen Norwegians Worldwide i Oslo, samt på Almedalsveckan.
Stipendier och feriebidrag
Under verksamhetsåret 2011 delades inga stipendier eller feriebidrag ut.
Utvidgning av SVIVs ombudsnät
Svenskar i Världen fortsätter att förstärka och utvidga sitt ombudsnät i utlandet. Ombuden har ofta
en näringslivsprofil, är anknutna till något svenskt företag eller handelskammare och har ett brett
socialt nätverk. På vissa orter finns flera ombud. Dels kan de ha olika bakgrund och kontaktkretsar,
dels kan de ha nytta av att sinsemellan samråda om sina insatser. Föreningen hade vid årets slut 120
ombud i världen. Nya kontaktvägar har skapats genom direktkontakter i form av ombudsbulletiner
från generalsekreteraren och en ombudsklubb på hemsidan.
Särskilda ungdomsombud/ungdomsverksamheten
Svenskar i Världen söker också skapa ett nätverk av ungdomsombud i vår allmänna satsning på att
få in yngre medlemmar i föreningens arbete och flera nya ungdomsombud har värvats.
Ungdomsgruppen har sammanträtt under året under ledning av Johannes Danielsson, som är ansvarig
för ungdomsverksamheten. SVIV finns nu också på Facebook med grupperna Svenskar i Världen
och Unga Svenskar i Världen.
Personal
På kansliet finns idag ingen heltidsanställd. Sedan 1 april 2010 tjänstgör kanslichefen Kjell Jansson på
80 %. Ekonomiansvarig är Ulrika Torberger, som är timanställd. Webbredaktören Viktor Gustafsson är
också anställd på timbasis och tidningsredaktören Andreas Hermansson ersätts per nummer. Under
vårterminen 2011 tjänstgjorde praktikanten Virginia Palm från Stockholms universitet på kansliet
(utan kostnad för föreningen). Hon fortsatte som timanställd under sommaren som projektledare för
Utlandssvenskarnas parlament. Under parlamentet hjälpte flera av ombuden till, liksom ett antal
ungdomar som frivilliga. Johannes Danielsson har varit engagerad på timbasis i utbildnings- och
ungdomsfrågor. Generalsekreterarens uppdrag är på 70 %.
Ekonomi
För föreningens ekonomi hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning.
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RESULTATRÄKNING

Not

2011

2010

1 577 948

1 854 921

847 705
2 425 653

749 036
2 603 957

Medlemsservice, tidning och handböcker

-834 717

-988 996

Övriga externa kostnader

-847 788

-629 695

-971 495

-1 020 914

1
FÖRENINGENS INTÄKTER
Medlemsintäkter, annonser och handböcker
Övriga intäkter
Summa intäkter
FÖRENINGENS KOSTNADER

Personalkostnader inkl konsultarvoden

2

Avskrivningar av inventarier

3

Summa kostnader

-

-6 203
2 660 203

-

-3 993
2 643 598

VERKSAMHETSRESULTAT

-

234 550

-

39 641

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter

1 402

Utdelning andra aktier och värdepapper

91 872

Resultat från försäljningar av värdepapper

12 715

Summa resultat från finansiella poster

5 784

105 988

ÅRETS RESULTAT

BALANSRÄKNING

5 784

-

128 562

Not

-

33 857

2011-12-31

2010-12-31

0

6 203
6 203

1
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

3

Summa anläggningstillgångar

0

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader

Kortfristiga placeringar
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Kassa och bank

77 116

61 067

12 845

17 472

59 868
149 829

60 850
139 389

2 454 826

2 450 240

272 545

Summa omsättningstillgångar

2 877 200

SUMMA TILLGÅNGAR

2 877 200
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399 656
2 989 285
2 995 488

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget Kapital

2011-12-31

2010-12-31

1 577 970

1 611 828

5

Dispositionsfond
Egna fonder
Årets resultat
Summa eget kapital

437 099

417 548

-128 562
1 886 507

-33 857
1 995 519

246 807

87 997

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

18 997

19 096

33 016

145 583

691 872
990 692

747 293
999 969

2 877 200

2 995 488

Ställda panter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
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Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper
Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen. Om
inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas och som avser
aktuellt räkerskapsår. Intäkter i form av medlemsavgifter intäktsförs det år som medlemskapet avser.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Antal år
Inventarier
Datorer

Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Antal år

5

5

3

3

2011

2010

0

84 000

422 224
422 224

487 540
571 540

Löner och andra ersättningar:
Generalsekreterare (under 2010 låg en del av lönekostnaden
som konsultarvode. Under 2011 ligger hela GS lön som
konsultarvode totalt 357 594)
Övriga anställda (fyra personer)
Totala löner och ersättningar
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Sociala kostnader
Pensionskostnader
Övriga personalkostnader

Summa personalkostnader

161 700

149 021

9 342

9 721

7 573
178 615

4 382
163 124

600 839

734 664

Under året har ca 120 personer arbetat ideellt för föreningen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen

Not 3 Inventarier

2011-12-31

2010-12-31

79 333

73 344

0

5 990

0
79 333

0
79 334

-73 130

-69 138

-6 203
-79 333

-3 993
-73 131

Utgående restvärde enligt plan

0

6 203

Not 4 Kortfristiga placeringar
Redovisat värde, totalt

2011-12-31
2 454 826

2010-12-31
2 450 240

2 511 982

2 596 111

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar:
- Inköp
- Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar:
- Försäljningar och utrangeringar
- Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Börsvärde eller motsvarande

Förändring

Not 5 Eget kapital

Summa eget kapital

egna fonder
Summa eget kapital 2009-12-31

2 009 376

Dispositionsfond

1 611 828

Egna fonder

397 548

Ständiga medlemmars fond

20 000

Årets resultat 2010

-33 857

Summa eget kapital 2010-12-31
Dispositionsfond

1 995 519
1 577 970

Egna fonder

397 548

Ständiga medlemmars fond

39 551

Årets resultat 2011

19 551

-128 562

Summa eget kapital 2011-12-31

1 886 507
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Not 6 Förutbetalda intäkter
Förutbetalda medlemsavgifter avseende 2012 (2011)
Övriga interimskulder
Bidrag studier ut- och hemflytt utlandssvenskar
Bidrag webbsatsning

2011-12-31

2010-12-31

152 850

186 100

54 820

73 693

242 143

300 000

59 126

142 500

Bidrag forskning

-17 067

45 000

Bidrag utlandssvenskarnas parlament

200 000
691 872

747 293

Stockholm 2012-05-28

Michael Treschow

Steve Trygg

Karin Ehnbom-Palmquist

Ordförande

Vice ordförande

Generalsekreterare

Anna C Belfrage

Michael Daun

Claes-Johan Geijer

Lisa Gemmel

Kai Hammerich

Lennart Koskinen

Birgitta Laurent

Åsa Lena Lööf

Barbro Sachs Osher

Staffan Paues

Helena Stålnert

Min revisionsberättelse har avgivits

Andreas Mattsson
Auktoriserad revisor
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