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Stafettpinnen lämnas över
Efter tio spännande och intensiva år som generalsekreterare för Svenskar i Världen lämnade
Karin Ehnbom-Palmquist i oktober över stafettpinnen till Cecilia Borglin. Karin stannar kvar som
rådgivare och medlem i styrelsen tills vidare.
”Det gläder mig att jag tillsammans med alla partners, styrelsekolleger och aktiva medlemmar har
kunnat bidra till att utveckla verksamheten och göra Svenskar i Världen mer välkänt i Sverige och
utomlands. Det känns viktigt för mig att fortsätta följa den organisation som har varit en stor del
av mitt liv under lång tid”, säger Karin Ehnbom-Palmquist.
Cecilia Borglins uppdrag blir att säkerställa att organisationen framöver har ett tydligt och
attraktivt syfte för såväl partners som medlemmar för att kunna växa och vara fortsatt
betydelsefull för alla utlandssvenskar.
”Jag känner mig ödmjuk inför uppgiften, och hoppas att min bakgrund från kommunikation och
näringsliv kan bidra till att organisationen kan fortsätta att utvecklas”, säger Cecilia Borglin.

Karin Ehnbom-Palmquist,
generalsekreterare
2010 - september 2018

Cecilia Borglin,
generalsekreterare
från och med oktober 2018
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Styrelsen
Styrelsen har haft fyra ordinarie styrelsemöten: 20 februari, 23 maj, 23 oktober och
11 december. Därutöver samlades de för årsmötet och det efterföljande konstituerande
styrelsemötet den 20 augusti.
Efter årsmötet den 20 augusti består styrelsen av följande personer:

Lennart Koskinen,
vice ordförande

Cecilia Borglin,
generalsekreterare

Erik Belfrage,
ny ledamot

Karin Ehnbom-Palmquist,
ledamot

Henrietta Flodell,
ledamot

Claes-Johan Geijer,
ledamot

Gunnar Gillberg,
ledamot

Ibbe Gnem,
ledamot

Foto: Erik Halkjaer

Tuve Johannesson,
ordförande
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Jonas Hafström,
ledamot

Kai Hammerich,
ledamot

Kim Källström,
ny ledamot

Birgitta Laurent,
ledamot

Erika Lundquist,
ledamot

Åsa Lena Lööf,
ledamot

Claudia Olsson,
ledamot

Annika Rembe,
ledamot

Fredrik Rågmark,
ledamot

Henry Sténson,
ny ledamot

Lisa Emelia Svensson,
ledamot
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Förändring i styrelsen
I samband med årsmötet valdes följande styrelsemedlemmar in: Erik Belfrage, Kim Källström och
Henry Sténson. Dessutom tackades följande styrelsemedlemmar av efter lång och trogen tjänst:
Barbro Osher och Anders Söderström.

Ny generalsekreterare
Efter tio år som generalsekreterare avgick Karin Ehnbom-Palmquist och lämnade över till Cecilia
Borglin som tillträdde den 1 oktober. Karin sitter kvar i styrelsen, där även Cecilia ingår i
egenskap av generalsekreterare – en tjänst som numera är en heltidsanställning.

Arbetsgrupper
Det finns ett antal arbetsgrupper inom styrelsen som bidrar till olika delar av verksamheten.
•
•
•
•

Hemvändargruppen har haft tre möten: 19 februari, 21 maj och 8 oktober.
Finansgruppen har haft tre möten: 20 februari, 3 maj och 23 oktober.
Programgruppen har haft ett möte den 25 januari för att planera för sommarprogrammet.
Ungdomsgruppen har haft ett möte den 26 april.
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Påverkansarbete
Resolutioner
Resolutionerna från Utlandssvenskarnas parlament, som ägde rum i augusti 2017, överlämnades
till UD:s kabinettsekreterare Annika Söder den 27 februari 2018. De enskilda resolutionerna
skickades därefter ut till respektive mottagare.
I december gjordes en kartläggning över vilka svar som hade inkommit. Alla svar finns samlade
på webben under fliken ”Resolutioner”. De myndigheter och partier som skickade in svar under
denna period var SKL, Försäkringskassan, Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet,
Finansdepartementet, Socialdepartementet, Ekonomistyrningsverket, Migrationsverket,
Datainspektionen, Svenska Bankföreningen, Upplysningscentralen, Centerpartiet och
Kristdemokraterna.

Remissinstans
Under året har vi skickat in fyra remissvar. Samtliga går att läsa i sin helhet på webben under
fliken ”Påverkansarbete”.
Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella
situationer
Vi biföll förslaget om att samtliga bestämmelser avseende internationella frågor om makars,
registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden samlas i en ny svensk lag. Advokat
Tove Sjövall på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå bidrog till utformandet av remissvaret.
Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz
Vi biföll förslaget att en utredning ska tillsättas. I vårt yttrande föreslog vi att tillämpningen inte
bör ändras i avvaktan på resultatet från en utredning, och att garantipensionen även
fortsättningsvis ska betalas ut med samma belopp till personer bosatta i andra medlemsländer,
samt att detta behöver regleras i socialförsäkringsbalken.

Exitbeskattning för fysiska personer
Remissen om exitbeskattning, som väckte stor uppmärksamhet, diskuterades inom styrelsen och
kansliet. Styrelseledamot Gunnar Gillberg och experter inom bl.a. SEB bidrog till att utforma vårt
svar. Förslaget drogs tillbaka efter att det uppmärksammats stort av många remissinstanser som
har motsatt sig det, varav Svenskar i Världen var en pådrivande instans.

En strategisk agenda för internationalisering
Vi biföll förslaget och uppskattade särskilt formuleringen i visionen och att Universitets- och
högskolerådet (UHR) får ett utökat uppdrag vad gäller internationalisering. Däremot ville vi se
förslag som bidrar till jämställdhet och integration samt en lösning för att minska hindret att
studera utomlands respektive ta sig an ett utlandsuppdrag, som uppstår på grund av bristande
möjligheter för medföljande.
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80-årsjubileum
Föreningens 80-årsfirande blev navet i årets sommarprogram. Födelsedagen den 15 mars firades
med tårta på kansliet för alla medarbetare, och samma dag gick det ut ett speciellt nyhetsbrev till
medlemmar och andra mottagare där föreningens bakgrund och historia lyftes fram.

Projektledare för sommarprogrammet
För att säkerställa en hög nivå på sommarprogrammet
projektanställdes Hanna Norman den 4 juni. Intensiva
förberedelser pågick under hela sommaren.

Sverige i världen & världen i Sverige – utmaningar för vår gemensamma framtid
En av hållpunkterna i sommarprogrammet var seminariet ”Sverige i världen & världen i Sverige –
utmaningar för vår gemensamma framtid” som gick av stapeln i Näringslivets hus i Stockholm
den 20 augusti. Moderator var Helena Stålnert. Seminariet lockade en stor publik och fick mycket
positiv respons. Syftet var att belysa vikten av Svenskar i Världens närvaro i dagens
samhällsdebatt. Talarlistan bestod av idel namnkunniga personer som Carl Bildt, Ola Rosling, Jan
Eliasson, Ahmed Abdirahman, Sofia Breitholtz och Tove Lexén.
Totalt var 218 personer anmälda, och det blev enbart ett bortfall på 14 personer. Av det totala
antalet deltagare var 144 betalande. De övriga var personal, funktionärer, talare, styrelsen,
politiker och ambassadörer som deltog utan kostnad.
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Årsmöte med förslag på stadgeändring
Årsmötet ägde rum på Grand Hôtel i Stockholm den 20 augusti. Ordföranden valdes att stanna
kvar på sitt uppdrag ytterligare ett år och såväl de nya styrelseledamöterna som den nya
generalsekreteraren presenterades. I samma veva avtackades Karin Ehnbom-Palmquist som
generalsekreterare, men hon stannar kvar i styrelsen. Även avgående styrelseledamöter
avtackades.
En stadgeförändring presenterades som innebär att formuleringen under § 4 som idag lyder
”Föreningen ska vara politiskt obunden” ersätts med ”Föreningen ska vara politiskt obunden och
arbeta utifrån demokratiska principer, stödja demokratin som samhällssystem, verka för
jämställdhet, mångfald, alla människors lika värde och likabehandling i verksamheten samt ta
avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter”.
För att denna förändring ska gå igenom behöver samma stadgeändring godkännas även vid
nästa årsmöte.

Jubileumslunch
Jubileumslunch med prisceremoni för Årets svensk i världen, som detta år tilldelades
operasångerskan Nina Stemme, ägde rum i direkt anslutning till årsmötet – även det på Grand
Hôtel. För att markera jubileet, och det faktum att utmärkelsen Årets svensk i världen har delats
ut i över 30 år hyllades även tidigare års pristagare. Inte mindre än sju av dem deltog på lunchen:
Staffan de Mistura, Håkan Lans, Jonas af Jochnick, Robert af Jochnick, Peter Jablonski, Percy
Barnevik och Bertil Hult.
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På lunchen deltog 175 personer, varav 111 var betalande gäster och 64 särskilt inbjudna.
Kostnaden för lejonparten av de som deltog utan att behöva betala täcktes av fyra sponsrade
bord à 10 000 kronor styck. På plats fanns även Expressen TV, som dokumenterade delar av
innehållet på scenen.
Underhållningen stod Lilla Akademien för som spelade traditionell svensk folkmusik, och tenoren
Mikael Weinius sjöng ackompanjerad av pianisten Mattias Böhm.
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Årets svensk i världen
Årets svensk i världen tilldelades sopranen Nina Stemme. Utmärkelsen uppmärksammades i SVT
morgonstudio, men även på Omnis webbsida,. Även Expressen TV bidrog till att sprida kännedom
om utmärkelsen.

Motivering:
”Nina Stemme är den svenska
sopransångerskan som tagit
världen med storm. Hon har
skildrats som världens bästa
sångerska och dramatiska sopran
sedan Birgit Nilsson. Karriären
inledde hon som lyrisk sopran i
roller som Cherubino, Pamina och
grevinnan i Figaros bröllop. Hon har
sedan utvecklats till att excellera i
operavärldens mest dramatiska
roller.

Mottagning på UD
Sommarprogrammet avslutades med sedvanlig
mottagning på Utrikesdepartementet den 21 augusti där
kabinettsekreterare Annika Söder hälsade
utlandssvenskarna välkomna och lyfte Svenskar i
Världens arbete i sitt tal.

Nina debuterade på Metropolitan
Opera i Wagners Flygande
Holländaren år 2 000 och har
därefter fortsatt att erbjudas stora
dramatiska roller på världens
operascener. Två stora succéroller
på Metropolitan Opera 2016 var
Elektra samt Tristan o Isolde som
renderade i den mest översvallande
kritik någonsin i New York Times.”
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Ombud
Svenskar i Världen har cirka hundra ombud, dvs svenskar som bor utomlands och står till
förfogande för att ge råd och stöd till andra svenskar i området.

Ombudsträff
Varje år bjuds samtliga ombud in till en ombudsträff med syfte att diskutera behov och
utmaningar, samtidigt som de får ta del av senaste nytt från kansliet. Som värd för årets
ombudsträff stod Atlas Copco. Förutom information om hur bolaget arbetar med expatriater,
bjöds det på en rundvandring och lunch i gruvan. Ombudsträffen ägde rum den 21 augusti.

Årets ombud
I samband med ombudsträffen tilldelades två ombud utmärkelsen ”Årets ombud” med anledning
av att de har gjort ”det där lilla extra” inom sitt ombudsuppdrag. I år var det Anne Duse och Minna
Madzunkova som fick motta utmärkelsen.

Anne Duse, ombud i Nerja,
Spanien

Minna Madzunkova, ombud i Los
Angeles, USA

Antal ombud
I slutet av året hade vi totalt 119 ombud i 42 olika länder.

Ombudsbulletin
Under året skickades tre ombudsbulletiner ut via mejl. Innehållet spände mellan information om
att delta i UD:s kris- och beredskapsövningar till medverkande i informationskampanjen om
riksdagsvalet i september.
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Val 2018
Med syfte att öka röstdeltagandet bland utlandssvenskar gjordes en omfattande
informationskampanj med start redan under våren.

Projekt ”Öka valdeltagandet”
I samarbete med Valmyndigheten tog vi fram informationsmaterial som spreds i våra olika
kanaler. Projektet ”Ökat valdeltagandet” bidrog till stor synlighet i media där generalsekreterare
Karin Ehnbom-Palmquist blev citerad och intervjuad i olika sammanhang.

Undersökning av riksdagspartierna
Vi gjorde en enkätundersökning som visade var riksdagspartierna står i frågor som är viktiga för
utlandssvenskar. Alla partier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna valde att delta. Vi
gjorde även en sammanställning över partiernas partiprogram gällande frågor intressanta för
utlandssvenskar, och ställde följande frågor:
•
•
•
•

Vad gör ni för att bidra till ökat valdeltagande i utlandet?
Hur ser ni på Skatteverkets förslag om exitbeskattning?
Hur ser ni på utlandssvenskarna som resurs?
Vad vill ni som parti göra för att underlätta för svenska medborgare att flytta hem igen efter
en tid utomlands?
• Hur ser ni på beskattningen av utlandssvenskar rent generellt, såväl vid utflytt som när
personen i fråga är utflyttad?
• Hur ser ni på möjligheten att införa en egen valkrets för utlandssvenskar som en lösning på
det låga valdeltagandet?

Kampanjsida på webben
En särskild kampanjsida togs fram på sviv.se, ”Val 2018”, där ovanstående information
samlades.

Informationskampanj i sociala medier
Kampanjen pågick även på Svenskar i Världens Facebook- och Instagramkonton. Kampanjen
gjordes till viss del i samarbete med Valmyndigheten, som bistod med viss rådgivning. Dialog med
medlemmar fördes på Facebook om bland annat möjligheten att brevrösta samt röstlängden.
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Resultat av kampanjen
Den nationella statistik som publicerades i november visade inga siffror gällande
utlandssvenskarnas valdeltagande. Det man kan utläsa är att antalet röster från ambassader och
konsulat, och antalet brevröstande har ökat sedan 2014. Dessa siffror kan dock inte isoleras till
enbart utlandssvenskar utan räknar även in andra svenskar som av olika anledningar valt att
rösta från utlandet. Många ambassader och konsulat vittnade om starkt ökat tillströmning av
antal personer som kom för att rösta.
Karin Ehnbom-Palmquist deltog i ett flertal intervjuer i TV och radio, och citerades i flertalet
tidningar då hon lyfte frågan om valdeltagande för utlandssvenskarna. Hon syntes bland annat i
Aftonbladet Morgons live-sändning, Studio Ett, DN, SvD, Expressen och Sydkusten.
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Publikationer
Under året utgavs två publikationer:

Att bo utomlands som medföljare
– praktiska tips & råd till dig som följer med på utlandsuppdrag
Boken vänder sig till medföljare och innehåller konkreta tips och
råd, men även medföljares egna berättelser och en artikel
skriven av Svenskar i Världens vice ordförande Lennart
Koskinen.
Ansvariga för produktion var praktikanten Dalia Zana som
genomförde en etnologisk studie som tas upp i boken,
kommunikatör- och kanslisamordnaren Marika Tornberg som
redigerade boken och Louise Ling-Vannerus som intervjuade
medföljare.
Boken blev klar till sommarprogrammet där den såldes. Boken
skickades även ut till partners, och finns som PDF på webben.

30 + 1 utmärkta svenskar
Antologin om samtliga pristagare av Årets svensk i världen
bygger på tidigare publicerade intervjuer ur Svenskar i Världens
egen tidning. Inför utgivningen kontaktades samtliga skribenter
och för att säkra bildrättigheterna kontaktades såväl fotografer
som tidigare pristagare.
Boken blev en gåva till alla lunchdeltagare i samband med
utdelningen av priset till Årets svensk i världen 2018. Boken
skickades även ut till skribenter, fotografer och tidigare
pristagare som inte var på plats.
30 + 1 utmärkta svenskar redigerades av Per Torberger.
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Värvnings- och informationsresor
Med syfte att värva medlemmar och ombud samt informera om verksamheten genomfördes ett
antal värvnings- och informationsresor.
Nerja, Spanien
Den 2 april höll Karin Ehnbom-Palmquist ett anförande inför en stor publik på Nordiska klubben i
Nerja, Spanien. Ombudet i Nerja, Anna Duse, var behjälplig med programmet och ordnade även
en mottagning i sitt hem för delar av svenskkolonin, utan kostnader för föreningen.
Uppsala, Sverige
Den 14 april deltog Karin Ehnbom-Palmquist och vice ordföranden i honorärkonsulernas årsmöte
i Uppsala och talade inför konsulerna. Middag hos landshövdingen på kvällen.
Nice, Frankrike
Den 18-21 april besökte Karin Ehnbom-Palmquist svenskkolonin i Nice med omnejd och
framträdde på den första ”inflyttardagen” som hölls på Villa Ingeborg, arrangerad av
Rivierakubben, svenska konsulatet och svenska kyrkan i Cagnes sur Mer. Även Sveriges
ambassadör i Frankrike, Veronika Wand-Danielsson talade.
Kalix, Sverige
Den 31 maj medverkade Karin Ehnbom-Palmquist som talare på Arctic Innovation Forum.
Stockholm, Sverige
Den 20 juni invigde Karin Ehnbom-Palmquist tillsammans med Jan Eliasson och Sven-Bertil
Taube Sverigedagarna som ägde rum ute på Djurgården i Stockholm.
Valetta, Malta
Den 16 oktober talade Karin Ehnbom-Palmquist på en informationsträff för svenskkolonin på
Malta. Ett 80-tal gäster deltog och övriga talare var SEB Luxemburg som även bidrog finansiellt,
liksom Leo Vegas. Styrelseledamot Gunnar Gillberg var medarrangör. Vårt ombud på Malta,
Anders Färnqvist hjälpte till på plats.
Stockholm, Sverige
Den 20 december var Cecilia Borglin inspirationstalare på en julglögg som anordnades av
Swedish International Students and Alumni (SISA).

Externa möten
Här görs ett nedslag bland alla möten av vikt som gjorts under året som gått.
Gouda
Karin Ehnbom-Palmquist träffade försäkringsbolaget Gouda om fortsatt samarbete.
Svenskt Näringsliv
Karin Ehnbom-Palmquist träffade Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne och vice vd Lars Göran
Johansson tillsammans med Tuve Johannesson för att diskutera fortsatt samarbete och
lokalfrågan i Näringslivets hus.
UD, Enheten för Främjande och Hållbart Företagande
Karin Ehnbom-Palmquist träffade chefen för UD:s enhet för Främjande och Hållbart Företagande
Camilla Mellander tillsammans med styrelseledamoten Annika Rembe för att diskutera möjligt
finansiellt stöd.
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SISA – Swedish International Students & Alumni
Kansliet har vid flera tillfällen träffat Adrian Stymne, ordförande för organisationen SISA. Detta för
att utveckla det befintliga samarbetet med fokus på yngre svenskar.
Grant Thornton
Kansliet har träffat representanter för Grant Thornton för att diskutera det framtida samarbetet,
med förhoppning om att utöka partnerskapet, då just skatter är en central fråga för många
utlandssvenskar.

GDPR
Med anledning av att EU:s nya Dataskyddsförordning, GDPR, trädde i kraft den 25 maj, har
organisationen arbetat med att ta fram avtal med de externa partner som hanterar
personuppgifter såsom medlemsregister och utskick av nyhetsbrev, samt att uppdatera
integritetspolicyn och våra etiska regler och villkor för digitala kanaler.

Kommunikation
Nyhetsbrev
Under året har totalt 11 nyhetsbrev skickats ut, 10 inplanerade och ett extrainsatt där vi puffade
för sommarprogrammet och nyhetstjänsten F+. Nyhetsbrevet når ut till ca 20 000 mottagare via
tjänsten Get a Newsletter. Därutöver har vi puffat för nyhetsbrevet via våra konton på Facebook,
Instagram och LinkedIn och det har även skickats vidare till UD för vidare distribution till deras
utlandsmyndigheter.

Sociala medier
Vi har överlag stärkt vår närvaro i sociala medier. Fokus har legat på att öka aktiviteten och
antalet följare på Facebook och Instagram.
Facebook
Antal följare den 1 januari: 5 029
Antal följare den 31 december: 5 682. En ökning med 653 följare, cirka 13%.
Antal gilla-markeringar den 1 januari: 5 064
Antal gilla-markeringar den 31 december: 5 631. En ökning med 567
markeringar, cirka 11%.
Räckvidden under året har legat runt 30 000.

Instagram
Antal följare den 1 februari: 607 följare
Antal följare den 31 december: 1 000 följare. En ökning med 393 följare, cirka 65%.
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Twitter
Antal följare den 1 februari: 556
Antal följare den 31 december: 588. En ökning med 32 följare, cirka 6%.

LinkedIn
Antal följare den 31 december: 415. Ingen avläsning gjordes i början av året.

Youtube
Antal prenumeranter den 31 december: 44. Ingen avläsning gjordes i början av året.

Webben
Under året har webbsidan haft runt 10 000-12 500 besökare varje månad. Ofta hittar de dit från
Google. SEO (sökmotoroptimering) är därför bra att fortsätta satsa på för att hamna högt upp i
söklistor.

Media
Karin Ehnbom-Palmquist intervjuades i Sveriges Radios program Nordegren & Epstein den 24
januari om hur det är att flytta utomlands.
UD-Kuriren skrev en artikel i sitt första nummer för 2018 om Svenskar i Världen och jakten på ny
generalsekreterare.
Under våren skrev vi en artikel om det kommande riksdagsvalet och om vikten att rösta som
skickades ut till ett flertal tidningar i hopp om att nå ut till svenskar utomlands: Tidningen
Sverigekontakt, Más Amigos, Rivieranytt, Svenska Magasinet, Swedish Press, Bulletinen, SWECAL
Magazine. Flera av tidningarna publicerade artikeln.
SACC-US nyhetsbrev publicerade ett personporträtt på Karin Ehnbom-Palmquist.
I Fonus årsredovisning publicerades en artikel om Svenskar i Världen där Karin EhnbomPalmquist intervjuades.
En bilaga om att pensionera sig utomlands publicerades i SvD:s annonsbilaga i början av juni. Där
fanns också information om sommarprogrammet.
Karin Ehnbom-Palmquist figurerade även i en artikel i Krösatågens tidning där hon beskrev hur
den svenska gemenskapen växer med avståndet.
Karin Ehnbom-Palmquist intervjuades i TV-programmet Marbella Now där hon bland annat
berättade om Svenskar i Världen.
Cecilia Borglin intervjuades av tidningen Sydkusten där hon bland annat berättade om
prioriterade frågor för Svenskar i Världen och i Sverigekontakts decembernummer finns en artikel
om Svenskar i Världen där Cecilia uttalar sig, samt en intervju med Kim Källström i egenskap av
styrelseledamot.
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Samarbeten och nätverk
ETTW
Svenskar i Världen ingår i den europeiska organisationen Europeans Throughout the World
(ETTW). ETTW har haft tre styrelsemöten. Svenskar i Världen har deltagit på dessa genom
ombudet Karine Henrotte och Ylva Tivéus som ingår i styrelsen för Svenskar i Världens räkning.
Karin ersattes i ETTW:s styrelse av Cecilia Borglin i samband med att hon tog över rollen som
generalsekreterare. På grund av ETTW:s finansiella status var medlemmarna tvungna att betala
dubbla avgifter detta år. De nordiska systerorganisationerna tillsammans med Vlamingen in de
Wereld diskuterade under ett eget möte behovet av ETTW i dess nuvarande form, då kritik
ventilerades kopplat till behov och kostnader.

AW för hemvändande svenskar
Svenskar i Världen arrangerade med hjälp av styrelseledamoten Henrietta Flodell tillsammans
med Utrikespolitiska förbundet en uppskattad afterwork den 23 januari för unga hemvändande
svenskar på Hotel Reisen i Stockholm. Kvällen inleddes med att Johannes Danielsson, politiskt
sakkunnig hos utrikesminister Margot Wallström och tidigare styrelseledamot i Svenskar i
Världen, berättade om sina erfarenheter av utrikespolitiken och sina upplevelser av att arbeta på
svenska ambassaden i Riga. Därefter fanns möjligheten att prata vidare med Johannes och att
lära känna andra medlemmar i Svenskar i Världen och Utrikespolitiska förbundet.

Seminarium om internationella studier
Den 8 maj anordnade Svenskar i Världen ett seminarium om
internationella studier på Linnéuniversitetet i Växjö, vilket även
streamades till universitetet i Kalmar. Projektledare var praktikant
Sofia Kjellin. Karin Ehnbom-Palmquist var moderator och
seminariet efterföljdes av en middag på Linnéuniversitetet.
Eventet var mycket uppskattat, både av studenter och talare, och
vi fick en stående inbjudan att delta på universitetets
internationella dag framöver.
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Nordiska systerorganisationer
Karin Ehnbom-Palmquist deltog i ett möte med nordiska kollegorna i Helsingfors, den 29-30
januari, för erfarenhetsutbyte och även samråd inför agerande i den europeiska organisationen
ETTW.
Den 8-9 november deltog Cecilia Borglin på Nordic Annual Meeting med syfte att utbyta
erfarenheter länderna emellan. Deltagare var Danes Worldwide, Norwegians Worldwide, Finland
Society, Flemings in the World och Sverigekontakt.

Köpa hus utomlands-mässa
Svenskar i Världen har ett samarbete med Fair Media International, vilket innebär att vi
kostnadsfritt får delta på Köpa hus utomlands-mässan.
Den 17-18 februari deltog Svenskar i Världen på Köpa hus utomlands-mässan i Älvsjö. Vi fick
gratis mässutrymme och Karin Ehnbom-Palmquist höll seminarier om utflytt båda dagarna för
fullsatt hus.
Den 3-4 mars deltog Svenskar i Världen på Köpa hus utomlands-mässan i Göteborg. Även här höll
Karin Ehnbom-Palmquist anföranden i dagarna två om hur man lyckas med en utlandsflytt.
Många nya intresseanmälningar kom in och Utflyttar-skriften såldes bra.
Den 13-14 oktober deltog Svenskar i Världen på Köpa hus utomlands-mässan i Älvsjö. Denna
gång höll Cecilia Borglin anförande båda dagarna på temat ”Så lyckas du med din utlandsflytt”.
Eftersom tanken var att Kim Källström skulle delta under seminariedelen och delge sina
utlandserfarenheter hade mässarrangören pushat extra mycket för vårt seminarium. Dessvärre
blev Kim sjuk, men hans namn lockade storpublik. Vi slog säljrekord genom att sälja 43 böcker.

Partners
Under årets genomfördes ett antal möten med våra Huvudintressenter (kallas idag för
Huvudpartners).
Två telefonmöten hölls av Karin Ehnbom-Palmquist, den 21 februari respektive den 23 maj, med
syfte att utbyta information och planera för gemensamma projekt.
Den 3 december höll Cecilia Borglin ett fysiskt möte med huvudpartners med syfte att dra upp
riktlinjer för det framtida arbetet. Deltagare var Thomas Dahlgren (Atlas Copco), Cecilia Calais
(Ericsson) och Mattias Bunner (SEB Luxemburg). Sistnämnda deltog över telefon.

Nya partners
•
•
•

SEB Luxemburg är ny huvudpartner (100 000 kr)
Handelskammaren i New Dehli (2 000 kr) och Nya Sällskapet är nya silverpartners (1 500 kr)
Svenska klubben i Belgien återinträdde som silverpartner (2 000 kr)

Avhopp
•
•
•
•

Alfa Laval (100 000 kr)
Skandinaver på Phuket (3 000 kr)
Ålandsbanken (25 000 kr)
Jusek har meddelat att de hoppar av från och med 2019 (6 000 kr)
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Medlemmar
Vi fick totalt 316 nya medlemmar. 94 av dem är ungdomar under 30 år som därmed har ett
kostnadsfritt medlemskap. Vi avslutade året med totalt 1 734 aktiva medlemmar. Under 2018
fick vi in 700 medlemsinbetalningar från båda enskilda och familjer. De icke-betalande
medlemmarna inkluderar ombud, 304 ungdomar, ständiga medlemmar, styrelse och anställda
hos huvudpartner.

Verksamheten under utveckling
Sedan oktober har kansliet haft fokus på att dra upp nya riktlinjer för verksamheten framåt.

Verksamhetsenkät
En enkät som riktade sig till medlemmar och icke-medlemmar togs fram och distribuerades via
nyhetsbrev, webb och sociala medier. Syftet med enkäten var att säkerställa att vårt framtida
arbete går i linje med vad omvärlden faktiskt vill att vi ska göra.
Verksamhetsenkäten besvarades av
1 175 personer, och i den framgår
tydligt att de anser att Svenskar i
Världen bör fokusera arbetet på att
bedriva påverkansarbete i frågor som
ligger i utlandssvenskarnas intresse
(57 procent), men även sprida
nyheter till utlandssvenskar om
utvecklingen i Sverige främst i frågor
kopplade till det ekonomiska,
juridiska och samhälleliga området
(55 procent). Det tredje området som
respondenterna tycker att vi bör
fokusera på är att verka som en
remissinstans. Detta svarar både
medlemmar och icke-medlemmar.
Även på frågan om vad man tycker är viktigt i ett medlemskap hos Svenskar i Världen toppar
påverkansarbetet och arbetet med att stödja en organisation som driver frågor som är viktiga för
utlandssvenskar.
Vi ställde dessutom en fråga om hur viktigt det är med medlemsförmåner. Här visade resultatet
på delade åsikter. Cirka en tredjedel tycker att det är viktigt, en tredjedel tycker inte att det är
viktigt och en tredjedel är osäkra. De förmåner som verkar uppskattas är rabatt hos experter
inom skatt och juridik. Hela sammanställningen finns som PDF hos kansliet.
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Vision och mission
Vi har under året tagit fram en ny vision som vårt arbete ska utgå ifrån. Missionen förklarar hur vi
ska gå tillväga för att nå visionen.

Vision
Internationell erfarenhet gynnar individen,
näringslivet och samhället i stort. Svenskar ska
därför med framgång kunna bo, arbeta och
studera utomlands, och Sverige ska kunna ta
tillvara på den erfarenhet och kompetens
utlandssvenskarna besitter.

Mission
Vi är utlandssvenskarnas röst i Sverige. Vi synliggör
deras utmaningar och bedriver påverkansarbete
mot beslutsfattare och myndigheter.
Dessutom hjälper vi existerande och blivande
utlandssvenskar med information och stöd som
underlättar deras utflytt, utlandsvistelse och
hemflytt. Det gör vi i samarbete med olika partners
och myndigheter.

Ekonomiskt resultat
Föreningens resultat visar ett underskott på -543 935. För mer information om föreningens
ekonomiska resultat hänvisas till Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018.
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