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Verksamheten
Svenskar i Världen har under det gångna året fortsatt verka för att tillvarata
utlandssvenskarnas intressen och för att frågor som berör dem ska uppmärksammas av
myndigheterna och i media. Ett antal aktiviteter har genomförts i Sverige och utomlands
tillsammans med lokala organisationer. En närmare redogörelse lämnas i det följande.
Antalet företagsmedlemmar har varit i stort sett oförändrat under året, medan den
nedåtgående trenden i antalet enskilda betalande medlemmar har fortsatt. Däremot har en
ökning av antalet internetmedlemmar skett. Dessa uppgår nu till dryga 33 000.
Möjligheten att stötta föreningen genom att bli ständig medlem finns sedan två år och under
2012 anslöt sig ytterligare ett par stycken till denna kategori. Vi välkomnar också donationer
och bidrag till särskilda projekt.
Under året har livliga diskussioner förts i styrelsen om inriktning och utveckling av Svenskar i
Världen och hur den långsiktiga finansieringen ska kunna garanteras. Ett antal arbetsgrupper
har behandlat frågor om strategi, finansiering, kommunikation, program och hemvändarproblematiken. En första redogörelse lämnades av ordföranden Michael Treschow vid förra
årsmötet och arbetet har fortsatt under 2012. En långsiktig strategi för Svenskar i Världens
inriktning och verksamhet kommer att vidareutvecklas och presenteras för medlemmarna
tillsammans med en kommunikationsplan för extern och intern kommunikation.

Lobbyverksamhet
Svenskar i Världens lobbyverksamhet innefattar kontakter 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. Vi söker
också utverka att handläggningen av pensionsfrågor för svenskar i utlandet snabbas upp. I
olika sammanhang framhålls att frågor som berör utlandssvenskar och hemvändande
svenskar bör uppmärksammas mer i den allmänna debatten. I flera av dessa frågor har
Svenskar i Världen i kunnat notera konkreta framsteg, vilka har presenterats på hemsidan.
Där pågår också en tidvis livlig debatt på forum om dessa och andra aktuella frågor.
Av särskild betydelse har resolutionerna från ”Utlandssvenskarnas Parlament” kommit att bli
i kontakterna med politiker, myndigheter och andra opinionsbildare. De tjänar som en grund
för vårt fortsatta påverkansarbete.
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Ordföranden och generalsekreteraren har gjort en gemensam uppvaktning på
Utrikesdepartementet och överlämnat resolutionerna från 2011 års Utlandssvenskarnas
Parlament till kabinettsekreterare Frank Belfrage.
Ytterligare en uppvaktning har gjorts av ordföranden, generalsekreteraren och
styrelseledamöterna Tove Lifvendahl och Lennart Koskinen hos migrationsminister Tobias
Billström för att peka på vikten av den betydande grupp svenskar som varje år vänder åter till
Sverige.

Remissinstans
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 understryker i dessa kontakter 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.
Under 2012 har Svenskar i Världen lämnat remissvar på utredningarna Cirkulär Migration
och utveckling – förslag och framåtblick och Genomförande av blåkortsdirektivet. Inför
besvarandet har utlåtande inhämtats från experter inom styrelsen och bland medlemmarna.

Medlemstidningen
En viktig förändring har skett under året genom att tidningen från och med det andra numret
2012 har övergått till digital form. Papperstidningen hade gått med underskott under en
längre tid på grund av vikande annonsintäkter och därigenom bidragit till det negativa
ekonomiska resultatet för föreningen under ett antal år. Till en början saknade många läsare
papperstidningen, men utvecklingen ligger i tiden och den digitala versionen kan både göras
mer aktuell och spridas till en betydligt större krets än tidigare. Upplagan för
papperstidningen var det senaste året 9 000, den digitala versionen når ut till uppskattningsvis 50 000 mottagare. Många ambassader, konsulat, handelskamrar och svenska kyrkan i
utlandet sprider också den digitala tidningen vidare i sina nätverk. Dessutom hjälper de oss
genom att trycka ut tidningen på plats så att den kan läsas av besökare. Ett mindre antal
betalande medlemmar som saknar egen dator får på begäran en tryckt tidning tillsänd från
kansliet. En positiv aspekt är att annonsörerna visat fortsatt intresse för medlemstidningen
även efter övergången till digital form. Vi hoppas att kombinationen digital tidning och kortare
nyhetsbrev direkt till mottagarna via mail ska uppskattas av våra medlemmar.

Svenskar i Världens hemsida
Hemsidan www.sviv.se har fortsatt att utvecklas tekniskt och innehållsmässigt under året.
Den har nu drygt 33 000 unika registrerade användare. Avsikten är att locka till ökad trafik
genom nyhetsuppdatering flera gånger i veckan, inriktad på information av vikt för
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utlandsboende. De registrerade användarna har vidare erhållit ett antal nyhetsbrev från
generalsekreteraren och de ca 120 SVIV-ombuden har hållits uppdaterade genom flera
ombudsbulletiner under året. Kontakten via Internet blir alltmer betydelsefull för att sprida
information och föra en dialog med medlemmarna och andra besökare av hemsidan.
Hemsidan innehåller varierad och omfattande information, bl.a. om medlemsförmåner,
aktuella projekt och ett forum för diskussion bland medlemmarna. De olika landsidorna
varierar till innehåll och omfång, beroende på de lokala redaktörernas intressen och
engagemang. Svenskar i Världen finns numera också på Facebook, där medlemsantalet ökar
stadigt. De sociala medierna är en allt viktigare länk för att snabbt få ut information och även
hålla kontakt med medlemmar och läsare runt i världen. Louise Ling-Vannerus,
kommunikationsansvarig på Svenskar i Världen, tog i augusti över uppdraget som redaktör
för tidning och hemsida. Förhoppningen är att hemsidan ska fortsätta att utvecklas och
anpassas efter medlemmarnas önskemål, samtidigt som den bidrar till ökade
annonsintäkter.

Kontakter med media
Kontakterna med media är fortsatt viktiga och kansliet har under året tagit emot ett ökande
antal förfrågningar från media, bland annat. i samband med internationella händelser som
berör svenskar i utlandet. Generalsekreteraren har genom ett antal debattartiklar riktat
uppmärksamheten på aktuella frågor som berör utlandssvenskars och hemvändande
svenskars situation och har intervjuats av SvD och Sydsvenskan. Hon har också intervjuats i
australiska media (radio och tidningar) vid två tillfällen. Generalsekreteraren har också blivit
ombedd att medverka i två specialbilagor om utlandssvenskar i SvD och även skrivit en
krönika till Mediaplanet.
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 ut- och hemflyttning. Kostnadsfri rådgivning av experter anslutna till
föreningen ges i viss omfattning till medlemmar. Dessa besvarar också frågor i tidningen och
på hemsidan.
Den mångårige medarbetaren i dessa frågor, Kerstin Gustafsson, avslutade sitt uppdrag i
oktober. Föreningen har kontaktat en tilltänkt ersättare.

Värvningsresor
Generalsekreteraren har under 2012 besökt Cypern i februari för medverkan i Nordic Fair,
deltagit i seminarium om ”Citizens Rights” i Köpenhamn i maj, samt besökt kansliet för
Norwegians Worldwide i Oslo i juni. För tredje året i rad deltog generalsekreteraren i olika
aktiviteter under Almedalsveckan. Den 8 september deltog generalsekreteraren i ”kick-off”
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på svenska ambassaden i Berlin tillsammans med ombud, handelskammaren, föreningar
och svenska kyrkan i Berlin. I september deltog hon vid återinvigningen av 600 Park Avenue i
New York och träffade svenska organisationer och enskilda. Den 26-27 oktober ägde det
Utlandsfinska Parlamentet rum i Helsingfors, i mycket en förebild för vårt eget Utlandssvenskarnas Parlament. I november deltog generalsekreteraren och kommunikationsansvariga i ett seminarium på EU-parlamentet i Bryssel (på inbjudan av parlamentet). På
kvällen ordnades en mottagning på svenska EU-representationen för deltagarna i seminariet
där generalsekreteraren informerade om Svenskar i Världen.

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, vilka radikalt minskar kostnaderna för kontakt med
Sverige. På hemsidan finns ständigt nya erbjudanden och därtill värdefulla tips för
utlandssvenskar.

Stipendier och feriebidrag
Under verksamhetsåret 2012 delades inga stipendier eller feriebidrag ut.

Svenskar i Världens ombudsnät
Svenskar i Världen fortsätter att förstärka och utvidga sitt ombudsnät i utlandet. Ombuden
har ofta en näringslivsprofil, är anknutna till något svenskt företag, handelskammare eller
konsulat och har ett brett socialt nätverk. Många av dem är samtidigt medlemmar i SWEA.
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. Vid slutet av 2012 fanns 120
ombud för Svenskar i Världen på olika ställen och vår strävan är att komplettera nätverket i
länder där vi saknar ombud och att upprätthålla en nära kontakt med denna viktiga grupp.
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.
Denna del av verksamheten kan och bör byggas ut vidare, bl.a. genom en mer aktiv roll i
sociala media.
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Seminarier om hemvändare
På initiativ av hemvändargruppen, under ledning av styrelseledamoten Staffan Paues, hölls i
april 2012 ett seminarium i riksdagen om hemvändarnas situation för att lyfta frågan och
väcka debatt i en större krets. Den 25 oktober hölls ett seminarium på Ernst & Young om
hemvändare och arbetsmarknaden, riktad till personalchefer och arbetsförmedlare (head
hunters, m.fl.). I panelen deltog ordföranden, generalsekreteraren, styrelseledamoten Staffan
Paues och bl.a. tidigare styrelseledamoten Salvatore Grimaldi.
Hemvändargruppen har hållit ett antal möten under året och även publicerat råd och tips till
hemvändare på SVIV:s hemsida.

Det ekonomiska resultatet
Det ekonomiska resultatet för 2012 är för första gången på många år balanserat, delvis tack
vare övergången till digital tidning och delvis genom ordförandens och styrelsens aktiva
engagemang. Kontors- och lönekostnaderna hölls inom budget och vissa projekt genererade
överskott. För en närmare redogörelse hänvisas till avsnittet balans och resultaträkning för
2012.

Sommaraktiviteter
Årsmötet
Årsmötet avhölls den 20 augusti på Operaterrassen i Stockholm. Drygt hundra medlemmar
närvarade. Vid mötet, som leddes av ordförande Michael Treschow, föredrogs och
godkändes verksamhetsberättelsen med bokslut och revisionsberättelse för 2011.
Styrelsen gavs ansvarsfrihet för verksamheten under 2011. Årsavgifterna fastställdes till
samma belopp som tidigare.
Vid den efterföljande lunchen presenterade ordföranden och styrelseledamöterna Tove
Lifvendahl och Lennart Koskinen delar av den diskussion om framtidsfrågor som styrelsen
fört under året.
Pianisten Tristan Cano uppträdde och medlemsföretaget Oriflame bidrog med uppskattade
”goodie bags” till alla deltagare.

Årets Svensk i Världen
Styrelsen för Föreningen Svenskar i Världen utsåg Professor Hans Rosling till "Årets Svensk i
Världen 2012”
I sin motivering säger juryn: ”Hans Rosling tilldelas år 2012 utmärkelsen Årets Svensk i
Världen för sitt enträgna och innovativa folkbildande arbete med att sprida kunskap om
världens och mänsklighetens utveckling. Rosling har genom sin forskning och sina
världskända nyskapande föreläsningar lyckats göra statistik levande och satt Sverige på
kartan inom ett av de viktigaste och mest högaktuella forskningsfälten.”
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Priset överlämnades av ordföranden och generalsekreteraren i samband med
Europaseminariet den 21 augusti 2012. Professor Rosling höll ett mycket uppskattat
anförande om befolknings- och välståndsutveckling i världen, där invanda föreställningar
ställdes på huvudet och nya infallsvinklar gavs. Den talrika publiken fick också tillfälle att
ställa frågor.

Klassisk konsert
På kvällen den 20 augusti arrangerade Svenskar i Världen för andra året i rad en klassisk
konsert med unga svenska musiker på Stallet i Stockholm. Konserten genomfördes i
samarbete med SWEA och 1,6 & 2,6 miljonerklubben. Även ungdomar från Lilla Akademien
deltog i konserten. Konferencier var Alexandra Charles. Prinsessan Christina, fru Magnusson,
delade ut Sigrid Paskells pris för scenkonsterna till den unga sopranen Sanna Gibbs, som
också visade prov på sin sångkonst.
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.

Europaseminarium i Näringslivets Hus
Den 21 augusti höll Svenskar i Världen ett Europaseminarium i Näringslivets hus med titeln
”Europa – skymning eller gryning? Samarbetspartners var EU-kommissionen i Stockholm,
Utrikesdepartementet och Svenska Institutet. Ett intresseväckande och omväxlande
heldagsprogram erbjöds de rekordmånga 200 deltagarna. Bland talarna märktes Sveriges
EU-minister Birgitta Ohlsson, f.d. riksbankschefen och numera vd för Nobelstiftelsen, Lars
Heikensten samt Annika Winsth, chefsanalytiker på Nordea. En riktig höjdpunkt i programmet
var presentationen från Årets Svensk i Världen professor Hans Rosling.
Europaparlamentarikerna Anna Maria Corazza-Bildt och Olle Schmidt bidrog med en
tankeväckande och engagerad debatt om Europas framtid.
Dagen avslutades med en mottagning på Europahuset med EU-kommissionen som värd.

Ombudsträff på kansliet
På inbjudan av generalsekreteraren samlades den 22 augusti ca 30 ombud till en workshop
och träff på kansliet. Det blev ett uppskattat tillfälle till diskussion och informationsutbyte
mellan dessa för föreningen så viktiga kontaktpersoner runt om i världen och många nya
idéer presenterades.
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Styrelsens sammansättning
I samband med årsmötet 2012 fastställdes styrelsen enligt följande:
Michael Treschow ordförande
(nyval, 2014)
Steve Trygg vice ordf (2013)
Karin Ehnbom-Palmquist,
generalsekreterare
Anna Belfrage (2013)
Michael Daun (2013)
Claes-Johan Geijer (2013)
Kai Hammerich (2013)

Lennart Koskinen (2014)
Birgitta Laurent (2014)
Tove Lifvendahl (2015)
Åsa Lena Lööf (2014)
Karin Nordlund (2013)
Staffan Paues (2014)
Annika Rembe (2015)
Barbro Sachs Osher (2013)
Helena Stålnert (2013)

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande.
Till ledamöter i valberedningen valdes Claes-Johan Geijer, ordförande (omval) och övriga
medlemmar: Christina Öfverholm-Moliteus, World Childhood Foundation (omval) och Anna
Belfrage KreabGavinAnderson (omval).

Revisorer
Till ordinarie revisor omvaldes vid årsmötet auktoriserade revisorn Andreas Mattsson,
Öhrlings PricewaterhouseCoopers med auktoriserade revisorn Leonard Daun som suppleant.

Personal
På kansliet finns idag ingen heltidsanställd. Kanslichefen Kjell Jansson tjänstgör på 80
procent. Ekonomiansvarig är Ulrika Torberger som liksom kommunikationsansvariga Louise
Ling-Vannerus är anställd på halvtid. Under vårterminen 2012 tjänstgjorde praktikanten
Pamela Juarez från Stockholms universitet på kansliet (utan kostnad för föreningen). Hon
fortsatte under sommaren som timanställd projektledare för Europaseminariet. Liksom
tidigare år hjälpte flera av ombuden till under sommaraktiviteterna och även flera ungdomar
och studenter. Under två månader under höstterminen tjänstgjorde praktikanten Caroline
Karavoulias på kansliet och hjälpte bl.a. till med IT-frågor och uppdatering av sändlistorna till
medlemstidningen. Generalsekreterarens uppdrag är på 70 procent.

Ekonomi
För föreningens ekonomi hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning.
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RESULTATRÄKNING

Not

2012

2011

1 313 243

1 577 948

1
FÖRENINGENS INTÄKTER
Medlemsintäkter, annonser och handböcker
Övriga intäkter

498 984

847 705

1 812 227

2 425 653

Medlemsservice, tidning och handböcker

-414 417

-834 717

Övriga externa kostnader

-553 504

-847 788
-971 495

Summa intäkter
FÖRENINGENS KOSTNADER

Personalkostnader inkl konsultarvoden

2

-932 622

Avskrivningar av inventarier

3

-

-6 203
2 660 203

-

234 550

Summa kostnader

-

-9 802
1 910 345

VERKSAMHETSRESULTAT

-

98 118

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter

18 580

1 402

Utdelning andra aktier och värdepapper

10 650

91 872

Resultat från försäljningar av värdepapper

68 889

12 715

Summa resultat från finansiella poster

98 118

105 988

ÅRETS RESULTAT

BALANSRÄKNING

0

Not

-

128 562

2012-12-31

2011-12-31

19 605

0

19 605

0

140 089

77 116

35 988

12 845

61 782
237 859

59 868
149 829

1 191 872

2 454 826

Kassa och bank

1 374 663

272 545

Summa omsättningstillgångar

2 804 393

2 877 200

SUMMA TILLGÅNGAR

2 823 998

2 877 200

2012-12-31

2011-12-31

1
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

3

Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader

Kortfristiga placeringar

4

EGET KAPITAL OCH SKULDER

9

Eget Kapital

5

Dispositionsfond

1 449 408

Egna fonder
Årets resultat
Summa eget kapital

1 577 970

441 482

437 099

0
1 890 891

-128 562
1 886 507

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder

165 528

246 807

Övriga kortfristiga skulder

19 155

18 997

Upplupna kostnader

44 511

33 016

703 913
933 107

691 872
990 692

2 823 998

2 877 200

Ställda panter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Antal år

Antal år

Inventarier

5

5

Datorer

3

3

2012

2011

0

0

381 513
381 513

422 224
422 224

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 räkenskapsår. 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:

Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar:
Generalsekreterare (Under 2012 ligger hela GS lön som
konsultarvode 373 474. Under 2011 var arvodet 357 594)
Övriga anställda (tre personer)
Totala löner och ersättningar

Förutom övriga anställda, tre personer har Svenskar i Världen tagit hjälp av ytterligare tre korttidsanställda med timlön. Deras löner
täcks av projektbidrag och är inte medräknade här ovan.
Sociala kostnader

166 758

161 700

3 848

9 342

Övriga personalkostnader

7 030
177 635

7 573
178 615

Summa personalkostnader

559 148

600 839

Pensionskostnader

10

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

Not 3 Inventarier

2012-12-31

2011-12-31

79 334

79 333

29 407

0

0
108 741

0
79 333

-79 334

-73 130

Utgående ackumulerade avskrivningar

-9 802
-89 136

-6 203
-79 333

Utgående restvärde enligt plan

19 605

0

Not 4 Kortfristiga placeringar
Redovisat värde, totalt

2012-12-31

2011-12-31

1 191 872

2 454 826

Börsvärde eller motsvarande

1 361 994

2 511 982

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

Förändring
Not 5 Eget kapital

Summa eget
kapital

egna fonder
Summa eget kapital 2010-12-31

1 995 519

Dispositionsfond

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

Dispositionsfond

1 449 408

Egna fonder

397 548

Ständiga medlemmars fond

43 934

Årets resultat 2012

4 383

0

Summa eget kapital 2012-12-31

1 890 891

Not 6 Förutbetalda intäkter
Förutbetalda medlemsavgifter avseende 2013 (2012)
Övriga interimskulder

2012-12-31

2011-12-31

137 800

152 850

45 740

54 820

Bidrag studier ut- och hemflytt utlandssvenskar

167 143

242 143

Bidrag webbsatsning

134 859
18 370

59 126
-17 067

200 000
703 912

200 000
691 872

Bidrag forskning
Bidrag utlandssvenskarnas parlament
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