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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 

 

 

venskar i Världen fyllde 75 år 2013 och jubiléet har uppmärksammats under hela året. 

Sommaraktiviteterna i Stockholm i augusti var extra festliga med program under en hel 

vecka. 

Föreningen har också uppmärksammats mer än tidigare i media, mycket tack vare valet av Zlatan 

Ibrahimovic till Årets Svensk i Världen 2013, vilket gav bred medial täckning. 

 

Styrelsens programgrupp har varit mycket behjälplig i förberedelserna och under planeringen 

inför jubileumsfirandet. Styrelsen som helhet har också bistått generalsekreteraren inför och 

under de olika programpunkterna, som talare, ordförande i arbetsgrupper, moderator eller 

rådgivare. Många ombud och engagerade medlemmar har också hjälpt till under augustiveckan. 

Tack vare dessa insatser har 75-årsjubiléet kunnat genomföras utan extra kostnader för 

föreningen. 

 

Våra ansträngningar har fortsatt för att utlandssvenskarnas insatser och de frågor som berör dem 

ska uppmärksammas av myndigheterna och i media. Svenskar i Världen är nu även aktiv i sociala 

media, såsom Facebook. Härigenom når vi ut med information till nya grupper och våra frågor ges 

större spridning. En närmare redogörelse för årets aktiviteter i Stockholm och utomlands, 

tillsammans med lokala samarbetspartner, lämnas i det följande. 

 

Kontakterna via internet med medlemmar och andra intresserade fortsätter att öka och denna 

kanal blir allt viktigare för verksamheten och för att föra en dialog med svenskarna utomlands. 

För att ytterligare utveckla och förfina kommunikationen har ett genomgripande arbete påbörjats 

för att förnya Svenskar i Världens kommunikationsplattform, inklusive webbplatsen. 

 

Trenden är att antalet internetmedlemmar ökar, medan antalet enskilda betalande medlemmar 

minskat något. Samtidigt har vi fortsatt att knyta fler föreningar, klubbar och svenska skolor 

utomlands till föreningen. Stödet från företagsmedlemmarna är fortsatt gott och ett nytt 

samarbete har under året inletts med tio företag, de så kallade ”Huvudintressenterna”, (ABB, Alfa 

Laval, Assa Abloy, Atlas Copco, EF Education First, Electrolux, Ericsson, Sandvik, SKF, Volvo AB). 

 

Med dessa företag har ett närmare samarbete inletts kring ett antal definierade projekt som 

behandlar viktiga frågor som berör utlandssvenskarna och verksamheten för att främja deras 

intressen. Tack vare detta samarbete kommer ett antal viktiga frågor kunna belysas på ett sätt 

som annars inte varit möjligt. Det gäller till exempel frågeställningar kring utflytt- hemflytt och 

utlandstjänstgöring, samt de för företag och utlandsanställda så betydelsefulla frågorna som 

berör medföljare. Svenskar i Världen uppskattar mycket denna möjlighet att tillsammans med 

viktiga samarbetspartner kunna arbeta fram viktiga förbättringar för att underlätta internationell 

företagsamhet och rörlighet. 

 

Möjligheten att stötta Svenskar i Världen genom att bli ständig medlem finns sedan några år 

tillbaka och under 2013 anslöt sig ytterligare ett par personer till denna kategori. Vi ser gärna att 

fler utnyttjar denna möjlighet att ge stöd till vår fortsatta verksamhet och hoppas att fler ska välja 

att bli ständig medlem i Svenskar i Världen. Vi välkomnar självfallet donationer och bidrag till 

särskilda projekt, både från privatpersoner och från organisationer. 

 

Under året har diskussionerna fortsatt inom styrelsen om inriktning och utveckling av Svenskar i 

Världen och hur den långsiktiga finansieringen ska kunna garanteras. Stort engagemang har 

visats i de olika arbetsgrupperna för strategi, finansiering, kommunikation, program och 

hemvändarproblematiken.  En långsiktig strategi för Svenskar i Världens inriktning och 
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verksamhet presenterades vid årsmötet 2013 och en kommunikationsplan för extern och intern 

kommunikation har utarbetats. Båda dokumenten finns tillgängliga på webbplatsen. 

 

Lobbyverksamhet 

Svenskar i Världens påverkansarbete sker via kontakter med riksdagspartierna, myndigheter, 

organisationer, media och andra opinionsbildare. Vi har drivit frågor som att medborgsarskaps-

lagstiftningen bör förändras, passhanteringen förenklas och att förnyande av pass utomlands ska 

vara möjligt på fler orter och till mindre kostnad för svenska medborgare. Vi arbetar också för att 

brevröstningsreglerna till riksdagsvalen ska förbättras och att elektronisk röstning på sikt ska bli 

möjlig. En annan aktuell fråga gäller möjlighet till förvärvsarbete för medföljare och att intjäning 

till det svenska pensionssystemet tillåts på bättre villkor för medföljare till svenska utlands-

anställda. 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. Svenskar i Världens hemvändargrupp arbetar 

aktivt för att underlätta för hemvändande svenskar - den största invandrargruppen - att komma in 

på den svenska arbetsmarknaden och att deras erfarenheter och kompetens ska tas tillvara. 

Under året har flera av de frågor som Svenskar i Världen driver kommit närmare en lösning; ett 

exempel är riksdagens beslut om en sänkning av den särskilda skatten för utlandsboende 

pensionärer (SINK-skatt) från 25 % till 20 %, som togs under 2013 och trädde i kraft den 1 

januari 2014. 

 

Resolutionerna från ”Utlandssvenskarnas Parlament” har kommit att blir alltmer betydelsefulla i 

föreningens kontakter med politiker, myndigheter och andra opinionsbildare. Där sammanställs 

och konkretiseras de viktigaste frågorna för utlandssvenskar och tjänar därmed som en grund för 

vårt fortsatta påverkansarbete. 

 

Resolutionerna från det fjärde Utlandssvenskarnas Parlament 2013, överlämnades i december 

till kabinettssekreterare Frank Belfrage på utrikesdepartementet vid en uppvaktning av Svenskar 

i Världens ordförande Michael Treschow och generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist. 

 

De enskilda resolutionerna har sänts till berörda myndigheter eller organisationer för 

kommentarer och vidare handläggning. En kontinuerlig uppföljning av de olika frågorna sker inom 

kansliet. De samlade resolutionerna finns utlagda på webbplatsen och utvecklingen av olika 

ärenden, som t ex frågan om återfående av förlorat svenskt medborgarskap, presenteras på 

hemsidan, Facebook och i generalsekreterarens nyhetsbrev. 

 

I januari 2013 uppvaktade ordföranden och generalsekreteraren handelsminister Ewa Björling för 

att informera om aktuella frågor och för att söka stöd hos utrikesdepartementet för vissa projekt, 

ett av dem en planerad kartläggning av utlandssvenskarna - en ambitiösare uppföljning till den 

undersökning som gjordes av Svenskar i Världen 2011 efter rundfråga till svenska 

utlandsmyndigheter. 

 

Remissinstans 

Svenskar i Världen har en unik roll som remissinstans i alla frågor som berör utlandssvenskarna 

och har därmed ett stort ansvar för att genom väl underbyggda svar se till att deras rättigheter 

tillvaratas i de olika frågor som sänds ut på remiss.  

 

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 
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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 2013 har Svenskar i Världen lämnat remissvar på tre remisser; 

 Betänkandet ”Det svenska medborgarskapet” (SOU 2013:29), där föreningen varmt 

tillstyrker förslaget att den som förlorat sitt medborgarskap genom ett förenklat 

förfarande ska kunna återfå det. 

 Betänkandet ”En ny lag om personnamn” (SOU 2013:35), där föreningen tillstyrker 

förslaget att öka friheten för den enskilde att välja namn. 

 Betänkandet ”Verkställighet av utländska domar och beslut – En ny Bryssel I-förordning” 

(SOU 2013:63), där föreningen delar utredningens förslag att utländska domar som 

omfattas av Bryssel I-förordningen, och som avser svensk medborgare ska kunna 

verkställas i Sverige enligt svensk rätt. 

 

Kommunikation 

Kommunikationsgruppen, som består av medlemmar från styrelsen och kommunikations-

ansvarig från kansliet, har arbetat fram en ny kommunikationspolicy och kommunikationsplan. 

Dessa ska ligga till grund för det framtida kommunikationsarbetet. 

 

Medlemstidningen 

Medlemstidningen har distribuerats i digital form (för dator och läsplatta) 

sedan nummer två 2012, vilket tagit tidningsbudgeten från minus till plus. 

Läsarna verkar i allmänhet bekväma med det nya formatet och nu utnyttjas 

möjligheten till vidare spridning via våra ombud, klubbar, organisationer, 

ambassader/konsulat och medlemmar med mera. Topp 5-länderna som 

läser tidningen är Sverige, USA, Schweiz, Australien och Tyskland. Det 

fåtal som inte har möjlighet att läsa den digitalt får ett printexemplar 

från kansliet. Annonsintäkterna ligger kvar på en lägre men fortsatt 

stabil nivå, med viss variation från nummer till nummer. 

Enkätundersökningen som genomfördes under 2012 (se annan punkt) 

har gett vägledning kring vilken information läsarna främst vill ha. Avsnittet 

frågor och svar har visat sig vara populärt bland våra läsare och ett nytt inslag kommer 

att bli rådgivning av advokatbyrån Magnusson Law från och med 2014.  

 

Svenskar i Världens webbplats och sociala media 

Hemsidan www.sviv.se har fortsatt att utvecklas tekniskt och innehållsmässigt under året. Under 

hösten togs det slutgiltiga beslutet att budgetera för en ny hemsida och arbetet påbörjades med 

att ta in offerter från fem olika webbyråer.  

Webbplatsen har cirka 33 000 unika registrerade användare. Avsikten är fortfarande att locka till 

ökad trafik genom nyhetsuppdatering flera gånger i veckan, inriktad på information av vikt för 

utlandsboende, hemflyttare och utflyttare. De registrerade användarna har vidare erhållit ett 

antal nyhetsbrev från generalsekreteraren och kontakten med de cirka 115 SVIV-ombuden har 

ökat genom flera ombudsbulletiner under året.  

 

Det öppna diskussionsforumet har varit mycket aktivt och är i huvudsak en positiv kanal för 

informationsspridning mellan de registrerade så kallade ”Community medlemmarna”. Dock 

förekommer emellanåt vissa inlägg som inte hör hemma i vår föreningskultur varför dess 

avsändare i några fall blivit avstängda.  

 

Under året har Facebooksidan förnyats och mycket kraft lagts på att öka aktiviteten på denna. 

Antalet ”gilla”-markeringar ökades från ett 100-tal till ca 1 125 under 2013. Kommentarer, event, 

http://www.sviv.se/
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tips och nyheter, mm varvas mellan hemsidan och Facebook, där den senare får stå för 

spridningen av lite ”lättare” material och innebär högre aktivitet med frågor och kommentarer. 

Även en ny Youtube-kanal har lagts upp med flera klipp från jubileumsveckan och klippet där 

Zlatan Ibrahimović blir Årets Svensk i Världen, som visats över 7 000 gånger. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att dessa kanaler nu klart bidrar till ökad medvetenhet och 

kännedom om Svenskar i Världen. 

 

Enkätundersökning 

Under februari-mars tjänstgjorde en mediestudent från Uppsala universitet på kansliet för att 

tillsammans med kommunikationsansvarig genomföra en enkätundersökning på Internet, riktad 

till medlemmar och community-medlemmar. Enkäten besvarades av 1 500 personer och 

resultatet presenterades i tidningen och på hemsidan. Avsikten med enkäten var bland annat att 

utröna vilka frågor som deltagarna ansåg vara viktigast för Svenskar i Världen att driva och vilka 

kanaler de använde och uppskattade mest. I svaren kunde utläsas att medlemmarna tycker att 

frågan om förenklad passhantering är den viktigaste kärnfrågan för organisationen att driva, följt 

av att ”förbättra för svenskar som återvänder till Sverige” samt att ”förbättra pensions- och social-

försäkringen för utlandssvenskar”. I enkäten framkom även att de kanaler som medlemmarna 

helst vill använda i framtiden är hemsidan, nyhetsbrev, Facebook och tidningen. Resultatet från 

undersökningen ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. (för att ta del av enkäten 

finns en sammanfattning tillgänglig på www.sviv.se). 

 

Kontakter med media 

Kontakterna med media blir allt viktigare och förfrågningar till Svenskar i Världen om deltagande i 

olika former kvarstår (förfrågningar, medverkan i tidningsbilagor, radiointervjuer eller intervjuer i 

olika fackorgan, m.m.) Rekordstor media täckning fick Svenskar i Världen då Zlatan Ibrahimović 

utnämndes till Årets Svensk i Världen 2013. Precis som tidigare har generalsekreteraren deltagit i 

Svenska Dagbladets bilagor om utflytt både i intervjuer och som krönikör. Hon har också 

intervjuats i olika lokala media i samband med sina utlandsresor (se punkten värvningsresor).  

I samband med jubiléet skrev kommunikationsansvarige en artikel om Svenskar i Världen som 

distribuerades via ombuden och denna har fått stor spridning i lokala tidningar i ”svensk-

kolonierna”. Detta är ett effektivt och billigt sätt att sprida kunskap om vad vi gör och verkar för. 

Svenskar i Världen har även gått i svaromål när en reporter vid Expressen utmålade en bild av 

utlandssvenskarna som ”skattesmitare”.  

Media hör även av sig regelbundet till kansliet med en mängd frågor om diverse uppgifter som 

ska ligga till grund för olika artiklar, där vi försöker vara så behjälpliga som möjligt. 

 

Generalsekreteraren deltar, när så är möjligt, i den allmänna debatten genom framträdanden 

inför olika grupper och organisationer eller genom deltagande i seminarier och diskussioner i 

frågor som berör utlandssvenskarna. 

 

Individuell rådgivning till enskilda medlemmar och andra svenskar i utlandet 

Föreningen ger betydande rådgivning till enskilda svenskar, vilka ofta hänvisas till oss av 

ambassader, konsulat eller handelskamrar. Frågorna gäller främst sociala och andra problem i 

samband med ut- och hemflytt, men också skatter och juridiska spörsmål, liksom familjerättsliga 

och medborgarskapsfrågor. Kostnadsfri rådgivning av experter anslutna till Svenskar i Världen 

ges i viss omfattning till medlemmar, i andra fall får medlemmarna rabatter av våra 

samarbetspartner som en medlemsförmån. Flera av experterna deltar regelbundet med 

frågespalter i tidningen och på hemsidan. 

 

Värvnings- och informationsresor 

Generalsekreteraren genomför varje år ett antal resor till svenska klubbar, föreningar, 

handelskamrar och svenskkolonier i olika länder för att informera om föreningen och värva nya 
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medlemmar. Under 2013 besökte hon London i januari, New York i februari och gjorde ett första 

besök på Mallorca i maj för olika möten med den betydande svenskkolonin där, vilket bland 

annat innefattade svenska konsulatet, svenska skolan, kyrkan och svenska lokala media. I 

november besöktes Singapore för första gången, för möten med den omfattande svenskkolonin i 

olika konstellationer. Sveriges ambassadör höll också en mycket uppskattad mottagning i 

svenska residenset. Under ett följande privatbesök i Australien höll generalsekreteraren i en work 

shop tillsammans med Swedish-Australian Chamber of Commerce och värvade nya ombud. 

 

Det årliga mötet med övriga nordiska organisationer ägde rum i Helsingfors, den 4-5 februari 

2013. Dessa möten är viktiga för samordning och erfarenhetsutbyte, då många frågor som gäller 

utlandsboende är likartade i de nordiska länderna. 

 

Generalsekreteraren var inbjuden att tala på det seminarium om dubbelt medborgarskap, som 

arrangerades av Danes Worldwide i Köpenhamn den 22 april (i Danmark är ännu ej dubbelt 

medborgarskap tillåtet). Ett resultat av seminariet är att flera partier i danska riksdagen nu 

kommer att driva frågan om dubbelt medborgarskap vidare. 

 

Även samarbetet med Europeans throughout the World (ETTW) i Bryssel fortlöper. ETTW verkar 

som lobby- och påverkansorganisation på EU-nivå för de cirka 60 miljoner européer som är 

bosatta utanför sitt hemland. En målsättning är att varje nytt ordförandeland ska inkludera frågor 

som berör utlandsboende i sitt program. 

 

För fjärde året deltog generalsekreteraren i olika aktiviteter under Almedalsveckan i juli. 

 

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. Under året har 

några nya medlemsförmåner tillkommit, medan andra har blivit inaktuella. Ansträngningar har 

gjorts för att få till stånd ett ökat samarbete på förmånssidan med de nordiska syster-

organisationerna och för att finna förmåner som kan utnyttjas även utanför Sverige. På hemsidan 

presenteras nya erbjudanden och där finns även värdefulla tips för utlandssvenskar. 

 

Stipendier och feriebidrag 

Under verksamhetsåret 2013 delades inga stipendier eller feriebidrag ut. 

 

Svenskar i Världens ombudsnät 

Svenskar i Världen fortsätter att förstärka och utveckla sitt nätverk av ombud och ungdoms-

ombud. Vid slutet av 2013 fanns 115 ombud runt om i världen och vår strävan är att komplettera 

nätverket i länder där vi saknar ombud och entusiasmera ombuden till att vara aktiva. En viktig 

förutsättning för att få in yngre medlemmar är att rekrytera fler ungdomsombud. Kontakten med 

ombuden har ökat och information distribuerats för att tydliggöra vilka förväntningar som 

organisationen har på rollen. Ombuden har även försetts med nytt kampanj- och informations-

material för att förenkla arbetet med att rekrytera nya medlemmar. Fortlöpande utbildning och 

möjlighet till kontakter erbjuds varje år i samband med sommaraktiviteterna i Stockholm. För de 

som inte kan närvara där sker kontakterna huvudsakligen via mail, webbplatsen, 

ombudsbulletiner eller genom personliga besök på kansliet andra tider på året. Vissa delar av 

seminarier, årsmöte och parlament läggs också ut på Youtube. 
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Seminarier 

Frukostseminarium om rörlighet inom Europa – råd och tips inför utflytt, hölls den 13 maj, 2013 i 

Europahuset, i Stockholm. Projektet var ett samarbete med EU-kommissionens representation i 

Sverige (gratis). En kunnig expertpanel med representanter från Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, CSN, Skatteverket och Pensionsmyndigheten diskuterade vad man bör tänka 

på och vilka problem som kan uppstå för t ex 

studenter som vill studera utomlands, 

arbetssökande, medföljande eller pensionärer. 

Samtalet modererades av Pernilla Baralt. 

 

Seminariet om Internationella studier hölls i 

samarbete med Saco Studentråd den 27 

november, 2013, på Saco i Stockholm (gratis). Till 

panelen hade bjudits in personer med lång 

erfarenhet från politiken och näringslivet i Sverige 

och utlandet. Deltagare var Michael Treschow, 

Lisa Emelia Svensson, Ulrika Stuart Hamilton och en representant från Ericssons HR-avdelning. 

Moderator var Johannes Danielsson. 

 

Det ekonomiska resultatet 

Det ekonomiska resultatet visar för 2013 för första gången på många år ett överskott, 499 230 

kronor, delvis till följd av nya företagspartner, ett fortsatt positivt resultat för den digitala 

tidningen och omplacering av fonder. 

Kontors- och lönekostnaderna hölls inom budget och vissa projekt genererade även i år 

överskott. För en närmare redogörelse hänvisas till avsnittet balans och resultaträkning för 2013. 

 

Sommaraktiviteter 

Sommarprogrammet inleddes med ett samarrangemang med SWEA, den 18 augusti. Då visades 

operaföreställningen Figaros Bröllop på Confidencens slottsteater. I samband härmed delades 

årets Sigrid Paskallpris i scenkonsterna ut till dansösen Emily Slawski. 

 

Årsmötet 

Årsmötet avhölls den 19 augusti på Grand 

Hôtel i Stockholm och drygt 120 medlemmar 

närvarade. Vid mötet, som leddes av 

ordförande Michael Treschow, föredrogs och 

godkändes verksamhetsberättelsen med 

årsredovisning och revisionsberättelse för 

2012.  

 

Styrelsen gavs ansvarsfrihet för verksam-

heten under 2012. Årsavgifterna fast-ställdes 

till samma belopp som föregående år.  

 

Deltagandet vid den högtidliga jubileums-

lunchen i Spegelsalen var rekordstort. Till lunchen hade samtliga tidigare pristagare till ut-

märkelsen Årets Svensk i Världen inbjudits och ett antal av dem deltog i ett intressant estrad-

samtal på stora scenen, modererat av styrelseledamoten Helena Stålnert, som före lunchen 

också gjorde en uppskattad intervju med den tidigare pristagaren Björn Ulvaeus. Många icke 

närvarande pristagare hade skickat hälsningar till årsmötet som lästes upp. Författaren Anders 

Jonsson presenterade den intressanta jubileumsboken ”Från Anna av Novgorod till Zlatan 

Ibrahimović - tusen år av svenskar i världen” som delades ut till alla närvarande. Evenemanget 
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förgylldes också av ett historiskt bildspel över föreningens 75-åriga historia. Hedersgäst var 

Prinsessan Christina, fru Magnusson. 

 

På kvällen efter årsmötet bjöd Stockholms stad alla deltagare i jubileumsprogrammet till en 

buffetmottagning i Stockholms stadshus. Ordförande i kommunfullmäktige, Margareta Björk 

hälsade välkommen och bjöd in till en magnifik buffet. Därefter följde en guidad rundvandring i 

den historiska byggnaden. Ett mycket uppskattat inslag i jubileumsfirandet för många utlands-

svenskar och en inspiration i Sverigefrämjandet utomlands. 

 

Årets Svensk i Världen 

Styrelsen för Föreningen Svenskar i Världen utsåg den världskände fotbollsspelaren 

och lagkaptenen Zlatan Ibrahimović till "Årets Svensk i Världen 2013” 

I sin motivering sade juryn: ”Zlatan Ibrahimović har genom sin storartade 

fotbollskarriär blivit en av Sveriges mest älskade idrottsmän och en förebild för 

många ungdomar med fotbollsdrömmar. Genom sin internationella karriär i flera 

olika länder har han visat förmåga att prestera på högsta nivå i vitt skilda 

miljöer. Han har vunnit hela tio ligaguld på tolv säsonger i fyra olika länder. 

Han har också erövrat Fotbollsgalans mest prestigefyllda pris Guldbollen, 

sju gånger från 2005 och framåt. Genom sin självbiografi ”Jag är Zlatan 

Ibrahimović”, som har sålt i rekordupplagor, har Zlatan vunnit många 

hjärtan både i Sverige och utomlands. Boken har också väckt många 

ungdomars intresse för läsning. Zlatan Ibrahimović är som kapten för det 

svenska landslaget en klar inspiratör för hela laget. Zlatan är en lysande 

stjärna på den internationella sporthimlen, som med stor talang, oändlig 

energi och ambition under många år uppnått exceptionella framgångar 

på högsta internationella nivå. Han företräder Sverige och landslaget på 

ett utomordentligt sätt i internationella sammanhang och är en mycket 

värdig vinnare av Årets Svensk i Världen 2013.” 

 

Priset överlämnades av ordföranden och generalsekreteraren i början av 

juni. I samband med prisutdelningen intervjuades Zlatan Ibrahimovic av 

styrelseledamoten Helena Stålnert. Denna intervju spelades upp vid 

årsmötet och har även fått stor spridning på Youtube.  

 

Utlandssvenskarnas Parlament 

Den 20 augusti arrangerade Svenskar i Världen det fjärde Utlandssvenskarnas Parlament i 

Näringslivets hus. Parlamentet inleddes denna gång med ett anförande av Riksdagens talman 

Pär Westerberg, ett bevis för att parlamentet nu blivit en etablerad demokratisk plattform för att 

belysa och debattera frågor som berör de cirka 550 000 svenskar som för kortare eller längre tid 

bor utanför Sverige. Övriga talare var bland annat handelsminister Ewa Björling och VD för 

Svenskt Näringsliv Urban Bäckström. 

 

Tankeväckande ”Inspirational speakers” var Mikael Ahlerup från Astrid Lindgrens värld och 

Nicklas Lundblad från Google. 

 

Resolutionsutkasten behandlades i fem olika arbetsgrupper, vars resultat presenterades i 

plenum under eftermiddagen och kommenterades av företrädare för de politiska partierna. 

 

Utlandssvenskarnas parlament avslutades med en mottagning i arvfurstens palats på 

Utrikesdepartementet där både utrikesminister Carl Bildt och kabinettssekreterare Frank Belfrage 

deltog. Utrikesministern höll en exposé över aktuella utrikespolitiska frågor och ordföranden 

Michael Treschow höll svarstal för föreningen. 
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Ombudsträff på Svenska Institutet 

I samband med sommaraktiviteterna välkomnades alla ombud till en workshop som hölls på 

Svenska Institutet, SI. Mötet inleddes med en presentation från SI om pågående projekt och hur 

ombuden kan hjälpa till att främja Sverigebilden. Sedan följde ett ”case” där vårt ombud på 

Mallorca berättade om hur marknadsföringsaktiviteterna för Svenskar i Världen samordnades 

med generalsekreterarens besök. Slutligen fick ombuden tillfälle till diskussion och grupparbeten 

kring ombudsrollen. Workshoparna är ett uppskattat tillfälle till diskussion och informationsutbyte 

mellan dessa för föreningen så viktiga kontaktpersoner och språkrör runt om i världen. 

 

Klassisk konsert 

Den 23 augusti hölls en konsert på Confidencens slottsteater med unga svenska musiker och 

många deltagare i sommarprogrammet tog tillfället i akt att i vacker sommarmiljö njuta av ljuva 

toner och efterföljande mingel.  

 

Sverigedag på Skansen 

För första gången arrangerade Svenskar i Världen en gudstjänst i Seglora kyrka på Skansen, med 

styrelseledamoten och biskop emeritus Lennart Koskinen som officiant. 1,6 miljonerkören bidrog 

till programmet i kyrkan och efter gudstjänsten serverades kyrkkaffe i en av serveringarna på 

Skansen. Eftermiddagen bjöd på Evert Taubeprogram på Skansens stora scen i underbart 

sommarväder. En fantastisk avslutning på ett mycket lyckat jubileumsprogram. 

 

Styrelsens och valberedningens sammansättningar 

Foto: Fr vänster: Claes-Johan Geijer, Michael Daun, Michael Treschow, Annika Rembe, Kai 

Hammerich, Karin Ehnbom-Palmquist, Steve Trygg, Staffan Paues, Åsa-Lena Lööf, Kjell Jansson 

(sekr.). Sittande Anna Belfrage, David Höjenberg, Johannes Danielsson, Birgitta Laurent. På 

bilden saknas Lennart Koskinen, Barbro Sachs Osher, Helena Stålnert och Lisa Emelia Svensson. 
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I samband med årsmötet 2013 fastställdes styrelsen utvidgade sammansättning enligt följande:  

 

Michael Treschow ordförande (vald t o m 2014)  

Steve Trygg vice ordförande (omval för ett år till 2014)  

Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare  

Anna Belfrage (omval för ett år till 2014)  

Michael Daun (omval för ett år till 2014)  

Johannes Danielsson(nyval för en tid av tre år till 2016) 

Claes-Johan Geijer (omval för ett år till 2014)  

Kai Hammerich (omval för ett år till 2014)  

David Höjenberg (nyval för en tid av ett år till 2014) 
Lennart Koskinen (vald t o m 2014)  

Birgitta Laurent (vald t o m 2014)  

Jeanette Livijn (nyval för en tid av tre år till 2016) 

Åsa Lena Lööf (vald t o m 2014)  

Karin Nordlund (omval för ett år till 2014)  

Staffan Paues (vald t o m 2014)  

Annika Rembe (vald t o m 2015)  

Barbro Sachs Osher (omval för ett år till 2014)  

Helena Stålnert (omval för ett år till 2014)  

Lisa Emelia Svensson (nyval för en tid av tre år till 2016) 

 

Tove Lifvendahl har avböjt fortsatt uppdrag på grund av nya arbetsuppgifter och lämnar styrelsen. 

Till ledamöter i valberedningen omvaldes Claes-Johan Geijer, ordförande och övriga 

medlemmar: Anna Belfrage (omval) och Christer Rönnegard (nyval) båda för en tid av ett 

år fram till årsmötet 2014. Christina Moliteus Öfverholm har avböjt omval. 
 

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande. 
 

Revisorer 

Till ordinarie revisor omvaldes vid årsmötet auktoriserade revisorn Andreas Mattsson, 

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 2013 tjänstgjorde praktikanten Rebecka 

Hallerby från Stockholms universitet på kansliet (utan kostnad för föreningen). Hon fortsatte 

under sommaren som timanställd projektledare för Utlandssvenskarnas Parlament och hade då 

till sin hjälp pol.stud. Max Olsson från Stockholms universitet. Liksom tidigare år hjälpte flera av 

ombuden till under sommaraktiviteterna och även flera ungdomar och studenter. Under 

höstterminen 2013 tjänstgjorde praktikanten Rebecka Öberg från Försvarshögskolans 

magisterprogram på kansliet. Generalsekreterarens uppdrag är på 70 procent. 

 

Ekonomi 

För föreningens ekonomi hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning. 

 

 

 

 

 

 



 

 sida 11 

RESULTATRÄKNING Not 2013  2012 

 1    

FÖRENINGENS INTÄKTER     

Medlemsintäkter, annonser och handböcker  1 608 258  1 313 243 

Övriga intäkter  629 102  498 984 

Summa intäkter  2 237 359  1 812 227 

     

FÖRENINGENS KOSTNADER     

Medlemsservice, tidning och handböcker  -286 361  -414 417 

Övriga externa kostnader  -870 533  -553 504 

Personalkostnader inkl konsultarvoden 2 -975 755  -932 622 

Avskrivningar av inventarier 3 -9 802  -9 802 

Summa kostnader  - 2 142 452      -1 910 345     

     

VERKSAMHETSRESULTAT   94 908                              -98 118                                   

     

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER     

Ränteintäkter  25 980  18 580 

Utdelning andra aktier och värdepapper  103 344  10 650 

Resultat från försäljningar av värdepapper  274 999  68 889 

     

     

Summa resultat från finansiella poster  404 322  98 118 

     

     

ÅRETS RESULTAT  499 230                                 0                                             

     

     

BALANSRÄKNING Not 2013-12-31  2012-12-31 

 1    

TILLGÅNGAR     

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier 3 9 803  19 605 

Summa anläggningstillgångar  9 803  19 605 

     

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar  64 489  140 089 

Övriga kortfristiga fordringar  48 843  35 988 

Förutbetalda kostnader  59 795  61 782 

  173 127  237 859 

     

Kortfristiga placeringar 4 2 170 214  1 191 872 

     

Kassa och bank  1 086 991  1 374 663 

Summa omsättningstillgångar  3 430 332  2 804 393 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  3 440 134  2 823 998 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 2013-12-31 2012-12-31 

 

Eget Kapital 

5 

 

 

 

Dispositionsfond  1 449 408  1 449 408 

Egna fonder  444 866  441 482 

Årets resultat  499 230  0 

Summa eget kapital  2 393 504  1 890 891 

     

KORTFRISTIGA SKULDER     

Leverantörsskulder  82 437  165 528 

Övriga kortfristiga skulder  15 608  19 155 

Upplupna kostnader  42 668  44 511 

Förutbetalda intäkter 6 905 916  703 913 

Summa kortfristiga skulder  1 046 630  933 107 

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  3 440 134      2 823 998                           

     

Ställda panter  Inga  Inga 

Ansvarsförbindelser  Inga  Inga 

     

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:     

  Antal år  Antal år 

Inventarier  5  5 

Datorer  3  3 

     

     

Not 2  Löner, andra ersättningar och sociala 

kostnader 

 2013  2012 

Löner och andra ersättningar:     

Generalsekreterare ( Under 2013 ligger hela GS lön som  

konsultarvode 393 925. Under 2012 var arvodet 373 

474 ) 

0  0 

     

Övriga anställda (tre personer)  390 663  381 513 

Totala löner och ersättningar  390 663  381 513 
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Förutom övriga anställda, tre personer har Svenskar i Världen tagit hjälp av ytterligare två 

korttidsanställda med timlön. Deras löner täcks av projektbidrag och är inte medräknade här ovan. 

       

Sociala kostnader  174 039  166 758  

Pensionskostnader  4 242  3 848  

Övriga personalkostnader  12 886  7 030  

  191 167  177 635  

      

Summa personalkostnader  581 830  559 148  

      

      

Under året har ca 115 personer arbetat ideellt för föreningen. Värdet av dessa ideella insatser har inte 

redovisats i resultaträkningen  

      

      

Not 3 Inventarier  2013-12-31  2012-12-31  

Ingående anskaffningsvärden  108 741  79 334  

Årets förändringar:        

- Inköp  0  29 407  

- Försäljningar och utrangeringar  0  0  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  108 741  108 741  

      

Ingående avskrivningar  -89 135  -79 334  

Årets förändringar:      

- Försäljningar och utrangeringar      

- Avskrivningar  -9 802  -9 802  

Utgående ackumulerade avskrivningar  -98 937  -89 136  

      

Utgående restvärde enligt plan  9 804  19 605  

      

      

Not 4 Kortfristiga placeringar    2013-12-31  2012-12-31  

Redovisat värde, totalt  2 170 214  1 191 872  

Börsvärde eller motsvarande  2 071 994  1 361 994  

      

      

Not 5 Eget kapital    Förändring Summa eget  

  

 egna 

fonder 

kapital 
 

      

Summa eget kapital 2011-12-31    1 886 507  

Dispositionsfond  1 449 408    

Egna fonder  397 548    

Ständiga medlemmars fond  43 934 4 383   

Årets resultat 2012  0    

Summa eget kapital 2012-12-31    1 890 891  

Dispositionsfond  1 449 408    

Egna fonder  397 548    

Ständiga medlemmars fond  47 318 3 383   

Årets resultat 2013  499 230    
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Summa eget kapital 2013-12-31    2 393 504  

      

      

Not 6 Förutbetalda intäkter    2013-12-31  2012-12-31  

Förutbetalda medlemsavgifter avseende 2014 

(2013) 

 

79 520  137 800 
 

Övriga interimsskulder   81 320  45 740  

Bidrag studier ut- och hemflytt 

utlandssvenskar 

 

8 438  167 143 
 

Bidrag webbsatsning  107 869  134 859  

Bidrag forskning  4 386  18 370  

Bidrag utlandssvenskarnas parlament  200 000  200 000  

Bidrag företagsmedlemmar  424 383  0  

  905 916  703 912  

      

      

 


