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Svenskar i Världen är en ideell organisation som grundades 1938 med sy� et a  
bistå utlandssvenskar som � ydde hem från det annalkande andra världskriget. I dag har 
Svenskar i Världen en unik roll som representant för de drygt 660 000 svenskar som av 
olika skäl bor utomlands. 
 «I takt med den ökade globaliseringen är det allt � er svenskar som bor och arbetar 
utomlands, man följer helt enkelt med många av sina svenska arbetsgivare ut i världen. 
Vi har också en växande grupp yngre personer som väljer a  studera eller jobba 
utomlands. Det är även många svenska pensionärer som passar på a  förverkliga 
drömmen om e  utlandsboende», berä ar Karin Ehnbom Palmquist. 
 Svenskar i Världen 	 nns representerade med e  130-tal ombud i 50 länder. Ombuden, 
som o� a har en näringslivspro	 l, är anknutna till svenska företag, handelskammare 
eller konsulat och har breda sociala nätverk. Organisationen hjälper bland annat sina 
medlemmar med svar på praktiska spörsmål och råd gällande sjukpenning, ska er, 
medborgarskap, röstning och andra frågeställningar som dyker upp när man bor en 
längre tid utomlands. Svenskar i Världen fungerar även som lobbyorganisation och 
opinionsbildare och driver de olika frågor som är i utlandssvenskarnas intresse.  

Växer med avståndet
Men en organisation som Svenskar i Världen behövs inte bara för a  möta de rent 
praktiska behoven. De � esta utlandsboende svenskar uppska ar också kontakt 

med andra svenskar på platsen, i större eller mindre utsträckning. Karin Ehnbom-
Palmquist, som själv har en omfa ande utlandserfarenhet som svensk ambassadör i 
Mexico, Australien och Nya Zeeland, konstaterar a  entusiasmen för den svenska 
gemenskapen tenderar a  växa med avståndet.  
 «Min erfarenhet är a  ju längre bort från Sverige man är, desto mer kontakt har 
man med de andra svenskarna på platsen. Jag upplever a  sammanhållningen svenskar 
emellan är starkare om man till exempel bor i Australien jämfört med Spanien.»
 Den sociala kontakten kan vara viktig ur många aspekter och formerna skiljer sig o� a 
åt beroende på var i livet man be	 nner sig – om man är en barnfamilj eller e  äldre par.
Men framförallt är det de svenska traditionerna och helgdagarna som förenar. 
Midsommara� on, lucia	 rande och jul är högtider som lockar många utlandssvenskar 
till gemenskap, säger Karin Ehnbom-Palmquist.
 
«Svenska kyrkan spelar också en stor roll som samlingspunkt för utlandssvenskar. Man 
söker sig till gemenskapen och njuter av 	 ka och kanelbullar.»

Andra perspektiv
För den som bor utomlands kan det vila e  lä  nostalgiskt skimmer över lusse	 rande, 
kanelbullar, saltlakrits och Kalles Kaviar. Men a  bo och leva som svensk utomlands 
ger också andra perspektiv, säger Karin Ehnbom-Palmquist.

Borta bra, men Sverige bäst? Ju längre bort i världen – desto mer 
benägna är vi svenskar att hålla ihop, säger Karin Ehnbom-Palmquist, 
generalsekreterare för Svenskar i Världen. 

Den svenska 
gemenskapen växer 

med avståndet
Karin Ehnbom-Palmquist
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«Man blir påmind om alla saker med Sverige som faktiskt är bra. 
När vi är här hemma så är det lä  a  klaga på hur byråkratiskt och 
fyrkantigt allt är, men faktum är, a  när man har bo  utomlands så 
upptäcker man a  det välordnade svenska har sina fördelar. 
Jag tror a  många svenskar som bor i utlandet är stolta 
över a  vara just svenska, över den svenska demokratin 
och värdegrunden.»

Kapa inte banden direkt
Om man ändå skulle vilja prova vingarna och � y a 
utomlands – hur ska man göra då? Karin Ehnbom-
Palmquists tips är a  man ska läsa på och ta det 
lite piano. 
 «Gör din hemläxa och var noga med förbere-
delserna. Fundera igenom vad du egentligen vill 
ha. Vilken typ av miljö vill du bo i? I staden eller 
på landet? Vill du ha närhet till sol och bad eller 
till en gol� ana? Ta reda på så mycket som du kan 
om landet och vilka regler som gäller om du � y ar 
dit. Hur hög är språkbarriären a  ta sig över? Det är 

ju lä are a  förstå och tala engelska än a  lära sig thailändska. Oavse  
vilket språket är, är det bra a  försöka lära sig lite av språket innan man 

� y ar så a  det blir lä are a  kommunicera. Det 	 nns heller ingen 
anledning a  ha för brå om. Hyr bostad e  tag innan du köper 

lägenhet eller hus. Då hinner du känna in hur det funkar 
och vad du vill ha. Och kapa inte banden direkt. Det 	 nns 

möjlighet a  bo utomlands under en tid och ändå fortsä a 
vara skriven i Sverige.» 

Skulle du sedan vilja � y a hem igen, så 	 nns Svenskar 
i Världen där. 

«Det är y erligare en viktig uppgi�  för vår 
organisation – a  hjälpa till med acklimatiseringen. 
E� er många år utomlands kan det var en ganska stor 
omställning a  komma in i det svenska systemet 
och arbetslivet igen.» • 
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