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Verksamhetsberättelse 2015
Svenskar i Världen har under året bevakat, informerat och påverkat i frågor som berör
utlandssvenskarna. Organisationen är remissinstans, bedriver opinionsbildning och
påverkansarbete, ger viss rådgivning, utvecklar nätverk samt agerar marknadskanal åt våra
företag och organisationspartners gentemot utlandssvenskar.

Lobbyverksamheten

Vi arbetar för att elektronisk röstning på sikt
ska bli möjligt och att utlandssvenskarna ska
få en egen valkrets. En annan aktuell fråga
gäller möjlighet till förvärvsarbete för
medföljare, samt att tillvarata
hemvändarnas internationella kompetens.
Under året har vi bl a drivit frågor som att
passhanteringen ska förenklas, att förnyelse
av pass utomlands ska vara möjligt på fler
orter, till en lägre kostnad samt möjligheten
att få ett längre pass med fler sidor ska
utredas.

Svenskar i Världens påverkansarbete sker
via kontakter med riksdagspartier,
myndigheter, organisationer, medier och
andra opinionsbildare. I år hölls det femte
Utlandssvenskarnas Parlament, vars syfte är
att lyfta fram frågor som berör
utlandssvenskarna. De resolutioner som
antas vid parlamentet sätter riktlinjerna för
vilka frågor som Svenskar i Världen ska driva
de nästkommande två åren. Vid årets
parlament antogs 17 resolutioner.

En fråga som Svenskar i Världen drivit länge
fick under året en lycklig lösning, genom den

Riksagsledamöterna i panelen på Utlanssvenskanas Parlament 2015 Foto: Kerstin Alm
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nya medborgarskapslag som trädde i kraft
den 1 april 2015. Genom denna ges
möjlighet att återfå ett förlorat svenskt
medborgarskap genom en enkel anmälan till
Migrationsverket.

merkostnadslån för försäkring vid
utlandsstudier”.

Rådgivning

Remissinstans
Svenskar i Världen har en unik roll som
remissinstans i alla frågor som berör
utlandssvenskarna och lägger stor vikt vid
att genom väl underbyggda svar se till att
deras rättigheter tillvaratas i de olika frågor
som sänds ut på̊ remiss. Utlåtande inhämtas
från våra juridiska experter, från styrelsen
och från medlemmarna, inför besvaranden.

Föreningen ger råd till enskilda svenskar,
som ofta hänvisas till oss av ambassader,
konsulat eller handelskamrar. Frågorna
gäller främst skatter och juridiska spörsmål,
liksom familjerättsliga och
medborgarskapsfrågor, men också̊ sociala
och andra problem i samband med ut- och
hemflytt. 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 på̊ hemsidan. Ett
projekt med att ta fram material om utflytt
påbörjades under slutet av året.

Under 2015 har sex remisser inkommit till
Svenskar i Världen;
 ”Samordningsnummer och utländska
fastighetsägare”
 ”Beskattning av utländska
socialförsäkringspensioner”
 ”Ändring i Centrala
studiestödsnämndens föreskrifter
och allmänna råd om beviljning av
studiemedel”
 ”Förslag till ändringar i
bestämmelser om återbetalning av
studielån”
 ”Missbruk av svenska pass”
 ”Konsekvensutredning med
anledning av ändrad föreskrift om

Sommarprogrammet
Veckan inleddes med ombudsträff den 17
augusti på̊ Svenska Institutet med
information och workshops för drygt 20
ombud. Ett nyttigt och givande program där
ombuden får chans att lära känna varandra
och diskutera aktuella frågor. Syftet är att
underlätta för våra ombud i deras viktiga
uppdrag.
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Max Martin, Årets Svensk i Värden 2015
Den 18 augusti arrangerade Svenskar i
Världen det femte Utlandssvenskarnas
Parlament i Näringslivets hus. Parlamentet
inleddes med ett anförande av Riksdagens
förste vice talman Tobias Billström – ett
bevis på att parlamentet nu är en etablerad
demokratisk plattform för att belysa och
debattera frågor som berör de cirka 660
000 utlandssvenskarna. Övriga talare var
bland annat UD:s kabinettsekreterare
Annika Söder, Nya Zeelands konsul i Sverige
Anna Belfrage, konsul Amandine Lebas från
franska ambassaden, konsul Anne-Ly Ader
från estländska ambassaden samt Jocke
Norberg från SVT. Ordförande Michael
Treschow och Generalsekreterare Karin
Ehnbom-Palmquist talade också.

Utlandssvenskarnas Parlament avslutades
med en mottagning i Arvfurstens palats på̊
Utrikesdepartementet under värdskap av
utrikesminister Margot Wallström.
Utrikesministern höll en exposé́ över aktuella
utrikespolitiska frågor och ordföranden
Michael Treschow höll svarstal för
föreningen.
Årsmötet med efterföljande lunch och
presentation av Årets Svensk i Världen 2015
ägde rum den 19 augusti på̊ Grand Hôtel. Ett
hundratal medlemmar deltog i årsmötet. Vid
den efterföljande lunchen i Spegelsalen
deltog årets pristagare Max Martin. En film
presenterade flera av pristagarens verk och
Svenskar i Världens styrelseledamot Helena
Stålnert intervjuade pristagaren på scenen.

Resolutionsutkasten behandlades i tre olika
arbetsgrupper, vars resultat presenterades i
plenum och kommenterades av företrädare
för de politiska partierna.

Veckan avslutades med en teaterkväll den
20 augusti, där Grynet Mollvig och Paula
Ternström framförde en nyuppsättning av
Höstsonaten, som mamma och dotter, på
Teater Lederman.
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Kommunikation
Webbplatsen utvecklas och förbättras
ständigt för att bli så användarvänlig och
lättöverskådlig som möjligt. Bland annat har
ett Pressrum skapats i år och sidan Bli
Medlem har förtydligats. En sida om Lediga
tjänster utomlands hos huvudintressenterna
har också lagts till. Hemvändargruppen har
fått en egen sida och vanliga frågor och svar
vid Hemflytt har publicerats för betalande
medlemmar. Alla remissvar publiceras på
webbplatsen. Ombuden har fått utbildning
för att kunna agera landredaktörer och
publicera innehåll på sina respektive
landsidor. Under året har
målgruppsanpassade nyheter av intresse för
utlandssvenskar lagts ut på webbplatsen 2-3
gånger i veckan.

layouten om, i syfte att ge ett mer modernt
och attraherande intryck.
Ansträngningarna att lyfta fram
utlandssvenskarnas frågor inför myndigheter
och medier har fortsatt. Resultaten från
kartläggningen av antalet utlandssvenskar
publicerades i juni. I samband med detta
skickades även pressmeddelanden ut.
Uppmärksamheten i medier gav stor
spridning i hela landet och även utanför
Sveriges gränser. En tryckt version av
kartläggningen togs också fram, som
delades ut under Sommarprogrammet och
som även finns till försäljning på
www.sviv.se. Årets Svensk i Världen 2015,
Max Martin, uppmärksammades också i
svensk och utländsk press där nyheten
presenterades i augusti via
pressmeddelanden.

Vårt engagemang i sociala medier utvecklas
hela tiden. Vid årets slut hade Svenskar i
Världen 3059 följare på Facebook. Vi hade
374 följare varav flera beslutsfattare och
myndigheter på Twitter, där vi har varit mer
aktiva än tidigare. Vi har lagt ut filmer på
YouTube och inlägg på LinkedIn. Våra
nyheter delas ofta på framför allt Facebook,
vilket är ett sätt att sprida våra budskap till
delvis nya målgrupper. Här delar vi även
ibland våra partners inlägg vidare till våra
följare.
Sex nyhetsbrev har skickats ut under året
utöver de som handlade om kartläggningen
samt utskick av den digitala tidningen.

Partners och medlemmar

Fyra nummer av den digitala tidningen har
distribuerats under året. Antalet läsare
beräknas vara 60 000. Flest läsare finns i
Sverige, USA, Schweiz, Australien och
Tyskland. Annonsintäkterna ligger kvar på en
stabil nivå, med viss variation under året.
Inför sista numret av tidningen 2015 gjordes

Samarbetet med de tio huvudintressenterna
ABB, Alfa Laval, Assa Abloy, Atlas Copco, EF
Education First, Electrolux, Ericsson,
Sandvik, SKF och Volvo AB har fortsatt och
fördjupats under 2015. Flera möten hölls
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med referensgruppen och arbetet med
gemensamma projekt fortsatte, där främst
kartläggningsprojektet var i fokus. H&M har
tillkommit som ny huvudintressent under
året.

olika ungdomsorganisationer finns runt
omkring i världen.

Svenskar i Världens ombud

Ny guldpartner under året blev
Ålandsbanken. Nya silverpartner blev BBi,
MultiMind och Internationella Klubben.
Antalet enskilda medlemmar uppgick till 1
254. Under året har en kraftig ökning skett
av antalet prenumeranter och följare.

Svenskar i Världen fortsätter att utveckla sitt
nätverk av ombud. Vid slutet av 2015 fanns
115 ombud runt om i världen. Vår strävan är
att komplettera nätverket i länder där vi
saknar ombud och att entusiasmera
ombuden att vara aktiva. Vi söker även fler
ungdomsombud, vilket är en förutsättning
för att få in yngre medlemmar till
organisationen. Kontakten med ombuden
har intensifierats och de har försetts med
nytt kampanj- och informationsmaterial för
att förenkla arbetet med att rekrytera nya
medlemmar och för att kunna bidra till att
synliggöra Svenskar i Världen.

Styrelsens arbetsgrupper
Under året fortsatte diskussionerna inom
styrelsen om inriktning och utveckling av
Svenskar i Världen och hur den långsiktiga
finansieringen ska kunna garanteras.
Styrelseledamöterna har visat stort
engagemang och fortsatta diskussioner
kring strategi– och framtidsfrågor har förts i
Finansgruppen (ett arbete som fortsätter
under 2016). Hemvändargruppen har
fortsatt arbeta med frågeställningar som rör
tillvaratagandet av hemvändarnas
kompetens. Kommunikationsgruppens fokus
har legat på att implementera den
uppdaterade kommunikationsplanen.
Ungdomsgruppen har gjort en nystart, och
gruppen har påbörjat en kartläggning av var

En samlingsplats för ombudsmaterial har
skapats på DropBox. Fortlöpande utbildning
och möjlighet till kontakter erbjuds i
samband med sommarprogrammet i
Stockholm. För de som inte kan närvara där
sker kontakterna huvudsakligen via mail,
webbplatsen, ombudsbulletiner och
personliga besök på kansliet.

Ombudsträffen i augusti 2015 på Svenska Institutet. Foto: Kerstin Alm.
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Medlemsförmåner

Aktiviteter med externa
organisationer

Svenskar i Världen gör ansträngningar för att
svenska företag ska ge förmånliga
erbjudanden till svenskar i utlandet – något
som är till nytta både för våra medlemmar
och för de svenska företagen. Under året har
några nya förmåner tillkommit (såsom t ex
Kit4Kidz samt Renthia). På webbplatsen
presenteras förmånerna, som under 2015
har erbjudits inom områdena biluthyrning,
bostäder, böcker & utbildning, deklaration &
skatter, försäkringar, hotell & vandrarhem,
hälsa & sjukvård, prenumerationer, radio &
TV, medlemskap i föreningen Svenska
Mammor, svenska varor, telefoni,
översättare samt taxi.

Det årliga mötet med övriga nordiska
organisationer ägde rum i Oslo i januari.
Dessa möten är viktiga för samordning och
erfarenhetsutbyte, då många frågor som
gäller utlandsboende är likartade i de
nordiska länderna.
Även samarbetet på
europeisk nivå inom
organisationen
Europeans
Throughout The
World (ETTW) har
fortsatt under året.
ETTW verkar som
lobby- och
påverkansorganisatio
n på EU-nivå för de
ca 60 miljoner européer som bor utanför sitt
hemland. Målsättningen är att varje nytt
ordförandeland ska inkludera frågor som
berör utlandsboende i sitt program.

Värvnings- och
informationsresor
Generalsekreteraren genomfor varje år ett
antal resor för att besöka svenska klubbar,
föreningar, handelskamrar och
svenskkolonier i olika länder, för att
informera om Svenskar i Världen och värva
nya medlemmar. Under 2015 gjorde hon en
rundresa i Thailand i mars. Hon besökte
även Tallinn i Estland i september och USA i
november.

Den 8 december arrangerades ett
seminarium om fri rörlighet inom EU
tillsammans med svenska EU-delegationen
och experter från Försäkringskassan,
Skatteverket, Arbetsförmedlingen och SACOs
Studentråd och PRI Pensionsgaranti. Ett
välbesökt och uppskattat evenemang som
gav svar på många frågor.

Resorna ger god publicitet och sprider
kunskap om Svenskar i Världen på̊ orter där
många svenskar bor. Det är också̊ nyttigt att
på̊ plats få information om vilka frågor som
står högst på̊ agendan för
utlandssvenskarna där. De svenska
utlandsmyndigheterna är viktiga
samarbetspartner under dessa besök,
liksom Svenskar i Världens lokala ombud.

En ny aktivitet som Svenskar i Världen har
dragit igång på försök under 2015 är
informella hemvändarmingel. Det första
hölls i Stockholm i maj, och nästa i
Stockholm och Göteborg i november. Syftet
är att möjliggöra för hemvändare att träffas
under sociala och lättsamma former.

7

Ekonomiskt resultat
Föreningens resultat visar ett underskott på -44 994 kronor. Underskottet beror på en
nedskrivning av anskaffningsvärdet på en av föreningens fonder hos Öhman Fondkommission. Så
här skriver Öhman:
”I samband med ett byte från Öhman Företagsobligationsfond klass A till
fondens utdelande andelsklass B per 2013-12-12 så genomfördes bytet i
form av en försäljning av A-klassen och ett köp av B-klassen. Detta medförde
att ett felaktigt initialt anskaffningsvärde på den utdelande klassen angavs.
Enligt Skatteverkets rekommendationer ska anskaffningsvärdet i B-klassen
anses ha varit det ursprungliga anskaffningsvärdet i A-klassen och inte
köpeskillingen för B-klassen, det vill säga 1 791 872 SEK istället för 2 066
870 SEK som tidigare redovisats. Det initiala anskaffningsvärdet per 201312-12 har därför justerats ned med 274 999 SEK vilket innebär att
anskaffningsvärdet per 2015-12-31, med hänsyn till de under perioden
efterföljande transaktionerna (försäljning och utdelningar), justeras ned med
137 500 SEK (1 055 933 SEK istället för 1 193 432 SEK).”
För mer information om föreningens ekonomiska resultat hänvisas till Årsredovisningen för
räkenskapsåret 2015.
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