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Svenskar i Världens roll
viktigare än någonsin
När nyårsklockorna ringde in detta år anade ingen vad som låg framför oss. Men trots
förlusten av styrelseledamot Erik Belfrage och helt nya förutsättningar att bedriva
verksamheten har Svenskar i Världen uträttat mer än någonsin.
En viktig milstolpe var mötet med utrikesminister Ann Linde i våras då vi diskuterade
utlandssvenskarnas och de strandade svenskarnas situation i pandemins framfart.
Mötet resulterade bland annat i att vi numera har en dedikerad kontaktperson på
UD med vilken vi regelbundet diskuterar olika utmaningar för att hitta lösningar. Vi
har även påbörjat arbetet med att utveckla lokala kontaktytor med ambassader och
konsulat.
Vi har arbetat intensivt för att påverka den nya migrationslagen. Den tillfälliga
migrationslagen som nu råder är en mardröm för de svenskar som vill återvända till
Sverige med sin familj där partnern kommer från ett land utanför EU/EES. Här har
vi lyft utlandssvenskarnas perspektiv via en mängd olika initiativ. Och vi kommer att
fortsätta ända in i kaklet.
De restriktioner som följde i pandemins fotspår tvingade oss att tänka nytt och
digitalt. Det blev enklare att komma åt beslutsfattare och experter genom digitala
möten och vi kunde därför lyfta fler sakfrågor än vanligt. Vi har även introducerat de
nya koncepten Livefika, Årets svensk i världen LIVE och SWED-talk. Digitaliseringen
har underlättat för styrelsen att delta på möten, vilket har resulterat i närapå
komplett närvaro och stort engagemang.
Attraktions- och konkurrenskraften är viktiga framgångsfaktorer för ett
exportberoende land med globala företag. Internationell erfarenhet och kompetens
bidrar dessutom till att öka attraktions- och konkurrenskraften för den enskilda
individen. Ett naturligt första steg ut i världen är att studera en eller flera terminer
utomlands. Men inte tillräckligt många tar chansen visar en rapport som vi tog fram
tillsammans med Swedish International Students and Alumni, SISA. “Hur får vi ut var
fjärde svensk på utlandsstudier?” listar hur framgångsrika svenska lärosäten är på
att skicka ut studenter, och redovisar konkreta tips på hur svenska högskolor och
universitet kan öka internationaliseringen.
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ör att säkerställa att den internationella erfarenheten och kompetensen
verkligen tillvaratas när flyttlasset går hemåt tog vi initiativ till boken “Sverige
och den globala marknaden för kompetens – hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli
en attraktiv medborgare?” skriven av Gunnar Eliasson. Den lanserades i februari och
vänder sig primärt till HR-avdelningarna med handfasta tips, men ger även blivande
utlandssvenskar råd om hur de bör agera under utlandsvistelsen för att förbättra
oddsen vid återkomst till den svenska arbetsmarknaden.
Sammanfattningsvis har vi under året lyssnat in era behov, debatterat, agerat
remissinstans och vi har haft regelbunden kontakt med beslutsfattare för att hitta
lösningar på era utmaningar. Vi har tagit initiativ för att inspirera och underlätta för
svenskar att ta steget ut i världen och vi har bättrat på förutsättningarna för alla som
flyttar hem igen. Det är samma uppdrag som vi har haft sedan 1938, och som vi med
kraft fortsätter att driva.
Louise Svanberg, Ordförande
Cecilia Borglin, Generalsekreterare

Louise Svanberg
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Cecilia Borglin

Styrelsen
Svenskar i Världens styrelse består av erfarna personer från olika
verksamhetsområden. Den är inte arvoderad och samtliga styrelsemedlemmar
betalar medlemsavgift. Styrelsen har fyra inplanerade möten per år utöver årsmötet
och det konstituerande mötet. I vanliga fall är styrelsemötena fysiska, men i år har tre
av fyra varit digitala på grund av pandemin.
Mycket beklagligt gick styrelseledamot Erik Belfrage bort i våras i sviterna av
covid-19. Erik var enormt omtyckt och respekterad, och är nu oändligt saknad.
I samband med årsmötet avtackades styrelseledamöterna Birgitta Laurent och Kai
Hammerich. Båda har bistått med viktig hjälp; Birgitta Laurent med skattefrågor
och stöd till kansliet och Kai Hammerich genom sitt arbete som ordförande i
Hemvändargruppen. Två nya styrelseledamöter valdes in: Eva Häussling och Katarina
Mellström.
Den nya styrelsen blir därmed:
Louise Svanberg, ordförande, till och med 2022
Lennart Koskinen, vice ordförande till och med 2021
Cecilia Borglin, generalsekreterare
Gary Baker, till och med 2022
Claes-Johan Geijer, till och med 2021
Ibbe Gnem, till och med 2021
Jonas Hafström, till och med 2021
Eva Häussling, till och med 2023
Kim Källström, till och med 2021
Erika Lundquist, till och med 2021
Katarina Mellström, till och med 2023
Claudia Olsson, till och med 2021
Annika Rembe, till och med 2021
Fredrik Rågmark, till och med 2021
Margaret Sikkens Ahlquist, till och med 2022
Madeleine Sjöstedt, till och med 2022
Henry Sténson, till och med 2021
Adrian Stymne, till och med 2021
Lisa Emelia Svensson, till och med 2021
Hanna Waerland-Fager, till och med 2021
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Arbetsgrupper inom styrelsen
Det finns ett antal arbetsgrupper inom styrelsen. Vissa ses regelbundet medan andra
uppkommer efter behov.
Akademi- och forskningsgruppen
För många är utlandsstudierna det första självständiga steget ut i världen. Forskning
från EU-kommissionen visar att studenter med utlandserfarenhet snabbare hittar
ett första jobb och får en bättre löneutveckling. Kontakter, språkkunskap och
interkulturell kompetens stärker Sveriges exportberoende företag och landet som
helhet.
2019 påbörjade arbetsgruppen tillsammans med Swedish International Students and
Alumni, SISA, en kartläggning över nuläget på svenska lärosäten för att se i vilken
grad som svenska studenter tar chansen att studera utomlands.
Det resulterade i rapporten “Hur får vi ut var fjärde svensk på utlandsstudier?” Läs
mer på sidan 12.
Arbetet med rapporten leddes av Adrian Stymne och Hanna Waerland-Fager. Övriga i
arbetsgruppen är Ibbe Gnem, Jonas Hafström, Claudia Olsson och Annika Rembe.
Finansgruppen
Gruppens primära uppgift är att bidra med nätverk och initiativ för att stärka
Svenskar i Världens finansiering. Med anledning av Erik Belfrages bortgång gick
ordförandeskapet över till Erika Lundquist. Övriga medlemmar är Cecilia Borglin,
Claes-Johan Geijer, Katarina Mellström, Fredrik Rågmark och Louise Svanberg.
Hemvändargruppen
Att positionera hemvändare som en viktig resurs är gruppens primära uppgift. Gary
Baker övertog i år ordförandeposten efter Kai Hammerich. Utöver ordförande och
generalsekreteraren ingår ett antal SVIV-medlemmar i gruppen: Kerstin Brorson, Ulf
Bergman, Gunnar Eliasson, Helena Kristersson, Gunilla Ramell, Carl Schander och
Thomas Unander-Scharin.
Hemvändargruppen har initierat boken ”Sverige och den globala marknaden för
kompetens – hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv mottagare?”
(Gunnar Eliasson, Ekerlids förlag) som lanserades i februari. Läs mer på sidan 13.
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Arbetsgrupper inom styrelsen
Arbetsgrupp för utmärkelser
Arbetsgruppen hade som uppgift att se över nuvarande kriterier för Årets svensk i
världen, samt diskutera värdet av eventuellt ytterligare utmärkelser. Gruppen bestod
av Gary Baker, Cecilia Borglin, Katarina Mellström, Claudia Olsson, Annika Rembe och
Louise Svanberg.
Arbetsgrupp för medlemskap
Arbetsgruppens uppgift var att göra en översyn över vilka slags medlemskap
Svenskar i Världen bör erbjuda individuella medlemmar och partner. Den bestod
av Cecilia Borglin, Ibbe Gnem, Eva Häussling, Lennart Koskinen, Margaret Sikkens
Ahlquist och Hanna Waerland-Fager.

Valberedningen
Valberedningen har till uppgift att tillsätta ny generalsekreterare och styrelsemedlemmar. Den bestod i år av ordförande Claes-Johan Geijer, styrelseledamot;
Erika Lundquist, styrelseledamot; Anna Belfrage, fd styrelseledamot och Christer
Rönnegard, Svenskar i Världens representant på Mallorca.
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Utlandssvenskarnas
röst i Sverige
Att vara utlandssvenskarnas röst i Sverige är vår viktigaste uppgift. Vårt
påverkansarbete gynnar de uppskattningsvis 660 000 svenskar som studerar, arbetar
eller av andra skäl bor utomlands, men också de som återvänder tillbaka till Sverige
efter några år utomlands.
Förutom att vara remissinstans för vi dialoger med politiker och beslutsfattare
gällande olika lösningsförslag kopplade till de utmaningar utlandssvenskar
har i förhållande till svenska regelverk och attityder. I dessa kontakter lyfter vi
utlandssvenskarnas behov och perspektiv, och det utan att sätta någon annan grupp
i den andra vågskålen. Vi är noga med att föra dialoger med samtliga riksdagspartier
för att säkerställa att vi är politiskt oberoende.
I dagsläget har vi 29 sakfrågor på vårt bord.
Under året har vi bland annat haft möten med en politisk sakkunnig till justitie- och
migrationsministern, Valmyndigheten, Valkommitténs sekreterare, Skatteverket
och Transportstyrelsen. Vi har deltagit i en workshop med Folkhälsomyndigheten
och e-Hälsomyndigheten för att bidra med utlandssvenskars behov och perspektiv
när det kommer till ett digitalt vaccinationskort. Vi har även gjort ett inspel till
kommittén som utreder åtgärder för att minska fel i folkbokföringen där vi tillförde vår
syn på samordningsnummer. Social- och sjukvårdsförsäkring i Thailand är också ett
problem som vi försöker komma till rätta med. Samtliga möten finns dokumenterade
på Svenskar i Världens webbplats.
Svenskar i Världens remissvar
Vi har under året svarat på fyra remisser: Slutbetänkandet Grundpension några anslutande frågor (SOU 2020:32), Ökad säkerhet för vissa identitets- och
uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning (Ds 2020:22),
Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål (Ds
2020:18:) och En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54).
Inför det sistnämnda remissyttrandet anordnade vi ett upprop som drygt 4 400
personer skrev under och utöver namnlistan adderade vi ett trettiotal berättelser
som beskriver utlandssvenskarnas situation till remissvaret. Dessförinnan hade vi
försett Migrationskommittén med vår resolution Uppehållstillstånd för medföljare till
svenska medborgare, samt en handfull exempel från verkligheten. I juni publicerades
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vår debattartikel Migrationsregler slår mot utlandssvenskar i Svenska Dagbladet.
Arbetet med att lyfta utlandssvenskarnas krav inför att den nya lagen ska börja gälla
i juli 2021 fortsätter.
Vi fick värdefull hjälp med att sammanställa remissvaren. Därför vill vi rikta ett stort
tack till:
Advokatbyrå Tove Sjövall och Per Erlandsson för hjälp med “Ökad rättssäkerhet och
snabbare verkställighet i internationella familjemål”.
Elison Wahlin Advokatbyrå för hjälp med “En långsiktigt hållbar migrationspolitik”.
Frydmans Advokatbyrå för hjälp med “Ökad säkerhet för vissa identitets- och
uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning”.

Resolutionssvar från olika beslutsfattare
Under Utlandssvenskarnas parlament 2019 togs inte mindre än 29 resolutioner fram.
Resolutionssvaren fortsätter att komma in, under året har vi fått återkoppling från
Universitets- och Högskolerådet, UHR, angående resolutionerna “Studievägledning
för främjande av utlandsstudier”, “Medförande av skolpeng utomlands” och
“Finansiering av högre utlandsstudier”.
Försäkringskassan har återkopplat på resolutionerna “Förbättrade försäkringsvillkor
för utlandssvenskar”, “Elektronisk information och service”, “Bättre information och
ökad kunskap om utlandssvenskars rättigheter inom vården”, “Reglering av sjukvård
och försäkringar för utlandssvenskar boende utanför EU/ EES och Schweiz” och
“Utökad sjukvård för utlandssvenskar i Sverige”.
Utbildningsdepartementet har återkopplat på resolutionerna “Medförande av
skolpeng”, “Studievägledning för främjande av utlandsstudier” och ”Finansiering av
högre utlandsstudier”
Folkhälsomyndigheten tillsammans med e-Hälsomyndigheten har även inkommit
med ett svar på resolutionen “Register över vaccination”.
Slutligen har Valmyndigheten återkopplat på resolutionerna “Särskild valkrets för
utlandssvenskar” och “E-röstning från utlandet”.
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Fortsatta kommunikationsinsatser gällande Brexit
Vi har under året fortsatt att informera om Brexit. Inlägg med viktiga länkar och en
intervju med Sveriges ambassadör i Storbritannien, Torbjörn Sohlström, är två exempel.
Utökat samarbete med UD
Under pandemins inledande skede kontaktades vi av Utrikesdepartementet med
anledning av att utrikesminister Ann Linde ville ta del av Svenskar i Världens syn
på den rådande situationen för utlandssvenskar och strandade svenskar. Inför
mötet med utrikesministern skickade vi ut en enkät som besvarades av drygt 1 300
personer. I korthet var det största orosmolnet alla reserestriktioner, både vad gäller
evakuering och begränsningar vad gäller möjlighet att besöka sjuka släktingar. Oro
kring möjlighet att förnya sitt pass och visum lyftes också av många, liksom det
faktum att även utlandssvenskar kan ha språkliga utmaningar med att följa lokala
instruktioner. Man önskade därför information på engelska eller svenska.
Någon vecka efter mötet med utrikesministern
lät UD göra en videohälsning från Ann Linde till
alla utlandssvenskar i vilken hon bland annat lyfter
värdet av Svenskar i Världen.
Mötet med utrikesministern ledde bland annat
till att vi sedan i höstas har en dedikerad
kontaktperson på UD, Sophie Tzelidis, med vilken
vi regelbundet diskuterar olika lösningsförslag. Vi
har bland annat diskuterat den prioriterade frågan om att förnya sitt pass i utlandet
och hur viktigt det är att förenkla processen för detta.
På utrikesministerns önskan kommer även
samarbetet med ambassader, konsulat
och Svenskar i Världens representanter att
fördjupas. Inledningsvis kommer ordförande
Louise Svanberg och generalsekreterare
Cecilia Borglin att genomföra digitala möten
med ledningen på ambassader och konsulat
för att informera om Svenskar i Världens
verksamhet och de samarbetsmöjligheter som
finns genom våra representanter.
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Livefika – ny digital mötesplats

En positiv konsekvens av pandemin var att vi tvingades att tänka om och tänka nytt.
Ett resultat är initiativet Livefika som är en digital mötesplats till vilken vi bjuder in till
samtal kring ett specifikt ämne.
Biskop emeritus och tillika vice ordförande Lennart Koskinen och ordförande Louise
Svanberg samtalade om livet och döden. Före detta fotbollsproffset Kim Källström,
tillika styrelseledamot i Senskar i Världen, berättade om sin karriär och deltagande i
SVT:s succéprogram “Mästarnas mästare”. Coachen Camilla Degert, tillika Svenskar i
Världens representant i Nederländerna, gav konkreta tips på hur man kan gå tillväga
för att hjälpa och stötta sig själv i en utmanande situation som att flytta utomlands
eller förhålla sig till en pandemi. Slutligen deltog utrikesminister Ann Linde som
svarade på frågor från Svenskar i Världens medlemmar.
Livefikorna kördes via Zoom och sändes live på Facebook. Sammantaget hade dessa
Livefikor närmare 11 000 tittningar.
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Nytt initiativ för att öka andelen
svenska studenter utomlands
Globaliseringen ska inte avvecklas efter pandemin – den ska utvecklas. Det kräver
att Sverige får ut fler studenter på utlandsstudier, och det behövs eftersom andelen
svenska utlandsstudenter har stått stilla sedan 2002. I rapporten ”Hur får vi ut var
fjärde svensk på utlandsstudier?” framtagen av Svenskar i Världen i samarbete med
Swedish International Students and Alumni (SISA) framgår att svaret ligger hos
lärosätena och politikerna.
För första gången rangordnas alla svenska lärosäten efter hur många studenter som
studerar utomlands. Skillnaderna är mycket stora: sex lärosäten skickar redan fler
än 20 procent av sina studenter utomlands, medan elva lärosäten skickar färre än 10
procent av sina studenter.
Rapportsläppet var planerat till ett fysiskt evenemang i april, men fick skjutas fram till
ett digitalt i december på grund av pandemin.
Dagen före rapportsläppet publicerades vår debattartikel “Så får vi ut fler svenska
studenter i världen” i Göteborgs-Posten och vi anordnade ett webinar den 3
december med Katarina Hägg, chef för externa relationer och internationella
samarbeten på Handelshögskolan i Stockholm, Sylvia Schwaag Serger, prorektor
och ställföreträdare för rektor vid Lunds universitet med ansvar för bland annat
internationella frågor, rapportförfattare Adrian Stymne och Bella Hansson, före detta
utlandsstudent.

12

Ny bok om hur internationell
kompetens ska tillvaratas
För att säkerställa att den internationella erfarenheten och kompetensen verkligen
tillvaratas när flyttlasset går hemåt tog vi initiativ till boken ”Sverige och den globala
marknaden för kompetens – hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv
mottagare?” skriven av Gunnar Eliasson, professor emeritus i industriell ekonomi/
dynamik vid KTH i Stockholm och utgiven av Ekerlids förlag. Förordet skrevs av
ordförande Louise Svanberg och dåvarande ordförande för Hemvändargruppen Kai
Hammerich.
Den lanserades i februari och vänder sig primärt till
HR-avdelningarna med handfasta tips, men ger även
blivande utlandssvenskar råd om hur de bör agera
under utlandsvistelsen för att förbättra oddsen vid
återkomst till den svenska arbetsmarknaden.
Bakgrunden till boken var Svenskar i Världens behov
av att få en bättre överblick hur det kommer sig att
hemvändande svenskar har svårt att komma tillbaka till
den svenska arbetsmarknaden – och detta i en tid då
svenska bolag skriker efter kompetens. Eliasson fick
i uppdrag av Svenskar i Världens hemvändargrupp att
undersöka vilka svårigheter som alltför ofta uppstår
när svenskar återvänder hem efter några år utomlands.
Enligt författaren varierar problemen från individ till individ och ansvar och åtgärder
ligger på tre nivåer; individen, arbetsgivaren och samhället. Det krävs dessutom en
omfattande attitydförändring och bättre kompetens för att fullt ut kunna tillvarata
just kompetens.
Boken har uppmärksammats av flera medier däribland av Svenska Dagbladets
politiska chefredaktör Tove Lifvendahl och Personal & Ledarskap – se mer under
Kommunikation sidan 20. Därutöver har författaren Gunnar Eliasson deltagit som
talare på Sveriges HR-förenings digitala konferens ”Forskardagen” inför cirka 150 HRchefer. Arbetet med att belysa ämnet fortsätter under 2021.

13

Årets svensk i världen

I över trettio år har vi utnämnt Årets svensk i världen. Priset går till en svensk som
på ett extraordinärt sätt har utmärkt sig inom sitt verksamhetsområde och därmed
satt inte bara sig själv utan även Sverige på världskartan. I år utnämndes professor
Max Tegmark, en av världens främsta och mest respekterade forskare inom artificiell
intelligens, AI, till Årets svensk i världen.
Den traditionsenliga Årets svensk i världen-lunchen ersattes i år av en digital
prisceremoni; Årets svensk i världen LIVE. Utöver pristagaren deltog Martin
Lundstedt, koncernchef Volvo Group, Sara Mazur, ordförande WASP och Erik
Ekudden, CTO, SVP Strategy and Technology, Ericsson som alla bidrog med sina
erfarenheter kring teknologins framtida möjligheter och hot. Styrelseledamot Claudia
Olsson modererade.
För Svenskar i Världens räkning gjorde pristagaren dessutom en exklusiv digital
föreläsning; SWED-talk med Max Tegmark. Årets svensk i världen LIVE och
SWED-talk med Max Tegmark resulterade i att vi nådde ut brett och även fångade upp
målgrupper som vi vanligtvis inte brukar nå. Närmare 8 000 personer har sett Årets
svensk i världen LIVE och SWED-talk med Max Tegmark.
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Representanter världen över

Svenskar i Världen har ett nätverk bestående av engagerade representanter runt om
i världen. De hjälper och stöttar medlemmar med sin lokala kännedom, nätverk och
erfarenhet av att vara utlandssvensk.
Vid årets utgång hade vi 98 representanter fördelade på nästan 50 länder. Nya länder
och orter för i år är Island, Chile, Toronto och Taipei.
Representantträff
Varje år anordnas en representantträff med syftet att samla alla representanter för
erfarenhetsutbyte och information om verksamheten. Då tillfälle ges bjuder vi gärna
på en trevlig aktivitet som tack för deras insatser.
Istället för en fysisk representantträff anordnades i år två digitala representantträffar,
en på morgonen och en på kvällen för att fånga upp så många tidszoner som möjligt.
De lockade 18 respektive 19 representanter. Jämfört med fjolårets fysiska träff deltog
ungefär dubbelt så många i år.
På representantträffarna deltog även Peter Svensson-Kemeny, enhetschef på
UD:s konsulära enhet för att fånga upp representanternas erfarenheter och tankar
kring hur samarbetet med ambassader och konsulat fungerar idag och hur det kan
utvecklas.
Årets representant
Varje år korar vi Årets representant. Det är någon som har gjort det där lilla extra och
som vi på så vis vill uppmärksamma. Vår nomad-representant Joakim Söder gjorde
i våras en heroisk insats i Peru då han hjälpte ambassaden att få hem strandade
svenskar med hjälp av Rosa bussarna. För den insatsen förärades Joakim givetvis
utmärkelsen Årets representant.
15

Fyra olika partnerskap
Våra partner är stommen i vårt nätverk. Målet är att kunna erbjuda partnernivåer
som passar alla företag, organisationer, föreningar och klubbar utifrån önskat
engagemang, tillgång till tjänster och synlighet.
Genom partnerskapet bidrar de aktivt till att stärka utlandssvenskarnas röst i Sverige,
men också till att öka den internationella erfarenheten och kompetensen som i sin
tur bidrar till att stärka attraktions- och konkurrenskraften för den enskilda individen,
svenska företag och landet som helhet.
Huvudpartner
Våra huvudpartner får tillgång till våra program som vänder sig till medföljande – se
sid 17. De har möjlighet att påverka vilka projekt vi ska driva och dessutom erbjuds
de kostnadsfritt deltagande och synlighet vid våra olika evenemang. Deras anställda
erbjuds gratis medlemskap hos oss.
Våra huvudpartner är: Atlas Copco, Ericsson, Essity, Handelsbanken, H&M,
Medicover, SEB och Volvo Group
Platinapartner
Som platinapartner får man bra synlighet i våra olika kanaler och anställda får 50
procents rabatt på vårt medlemskap. Våra platinapartner erbjuds synlighet vid våra
evenemang, beroende på evenemangens karaktär och upplägg.
Vår platinapartner är: Novare
Guldpartner
Våra guldpartner erbjuds möjlighet att synas i våra olika kanaler och vid våra
evenemang, beroende på evenemangens karaktär och upplägg. De som erbjuder
produkter eller tjänster kan ingå bland medlemsförmånerna och får därmed extra
synlighet på webben och i medlemskommunikationen. Anställda till guldpartner
erbjuds 20 procent rabatt på medlemskapet.
Våra guldpartner är: Alfa Moving, Ecolean, Elekta, Fonus & Familjens Jurist, Grant
Thornton, IDTM, IKEA, Lundin SA, Mellby Gård och Oriflame.
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Silverpartner
Silverpartner är oftast medlemsorganisationer eller mindre företag. Som partner till
oss ökar de sitt medlemsvärde genom att deras medlemmar erbjuds 20% rabatt på
medlemskap i Svenskar i Världen, vilket i sin tur ger dem rabatt på bland annat juridisk
hjälp, flytt, försäkring och skatterådgivning. Vi erbjuder våra silverpartner synlighet
i våra kanaler och vid våra evenemang, beroende på evenemangens karaktär och
upplägg. De som erbjuder produkter eller tjänster kan ingå bland medlemsförmånerna och
får därmed extra synlighet på webben och i medlemskommunikationen.
Våra silverpartner är: Akavia, Elison Wahlin Advokatbyrå, Handelskammaren
i Australien, Handelskammaren i Fort Lauderdale, Handelskammaren i
Frankrike, Handelskammaren i Hongkong, Handelskammaren i Indien,
Handelskammaren i Japan, Handelskammaren i New York, Handelskammaren
i Schweiz, Handelskammaren i Singapore, Handelskammaren i Storbritannien,
Handelskammaren i Taipei, Handelskammaren i Thailand, Internationella
klubben, MultiMind, Naturvetarna, Rivieraklubben, SveaBritt, Svenska Kyrkan
i Utlandet (SKUT), Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Svensk
Utlandsundervisnings Förening (SUF), Svenska Föreningen på Cypern, Svenska
skolan i Barcelona, Svenska skolan på Mallorca, Svenska skolföreningen Orange
County, Svenskklubben Malta och Sveriges Ingenjörer.

Tre medföljandeprogram exklusivt för huvudpartner
Under året sjösatte vi våra tre medföljandeprogram; ett för utlandsvistelsen, ett för
hemflytten och ett för internationella medföljande i Sverige. Programmen, som är
exklusiva för våra huvudpartner, ger de medföljande en möjlighet att utveckla egna
professionella nätverk samtidigt som de skaffar sig nya meriter och får stöd att ta sig
in på den svenska arbetsmarknaden med hjälp av rekryteringsbyråerna Novare och
MultiMind.
De två första programmen vänder sig till svenska medföljande, och det tredje till
utländska medföljande i Sverige. För de internationella medföljarna har vi dessutom
tagit fram en checklista med användbar information exempelvis rörande skolor,
myndigheter, telefonabonnemang och vård i Sverige.
Ett uppstartsmöte med internationella medföljande genomfördes i december. Under
2021 ska vi arrangera motsvarande möte för svenska medföljande och även följa upp
med fler möten för internationella medföljande.
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Våra medlemmar
Vare sig man är student, yrkesverksam, medföljande, senior eller tillhör någon annan
gruppering finns det ett värde i att vara medlem hos oss. Ju fler medlemmar desto
starkare blir vår röst.
Alla medlemmar får tillgång till våra erfarna representanter världen över. Och den
som flyttar hem kan kontakta vår hemvändargrupp som har egen erfarenhet av att ha
bott utomlands och återvänt.
Medlemmarna kommer åt även de låsta artiklarna på vår webb. Detta är oftast artiklar
som innehåller extra värdefull eller specifik information. Medlemskapet innehåller
även rabatterat pris hos våra experter inom exempelvis juridik, skatt och översättning
men också specialpris på försäkringar, flytt- och rekryteringstjänster.
Under året har vi rensat i medlemsregistret för att säkerställa att enbart betalande
medlemmar eller medlemmar som av särskilda skäl inte betalar medlemsavgift
finns med. Det sistnämnda är bland annat våra representanter, anställda hos våra
huvudpartner, ungdomar och personer som tidigare har donerat pengar till Svenskar i
Världen eller på annat sätt bidragit till verksamheten av betydande mått.
Vi konstaterar en ökning av nya betalande medlemmar med nästan 10 procent under
året – ett bra tecken på att det arbete vi lägger ner uppskattas. Per den 31 december
2020 har vi nu 1 598 medlemmar.
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Kommunikation
Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet har fått en ny, snygg design med hjälp av
designer Tore Claesson (New York och Chengdu) som har
hjälpt till utan ersättning – stort tack!
Nyhetsbrevet har enligt plan utkommit med ett nummer
i månaden, samt ett extrainsatt nyhetsbrev i mars med
anledning av pandemin.
Tillsammans med webben och Facebook är nyhetsbrevet vår
viktigaste kommunikationskanal. Nyhetsbreven går ut till 23 400
mottagare och öppningsfrekvensen ligger mellan 22-28 procent.
Medlemsbrev
Under året har vi skickat ut nio medlemsmejl till alla
medlemmar som vi har e-postadress till. Dessa medlemsmejl kompletterar
informationen i nyhetsbrevet och lyfter olika medlemsförmåner.
Webben
Webben uppdateras kontinuerligt, både innehållsmässigt men även strukturmässigt.
Under året införde vi att vissa artiklar enbart kan läsas i inloggat läge och är därmed
endast avsedda för medlemmar. Detta gör vi för att öka värdet på medlemskapet.
Kontaktuppgifterna till våra representanter var till en början tillgängliga för alla, men
sedan sista kvartalet kan de enbart nås i inloggat läge.
Webben besöks i snitt av 12 800 användare per månad. Flest besökare hade vi under
oktober (16 800) och november (15 600).
Ny broschyr om Svenskar i Världen
Vi har tagit fram en ny broschyr som presenterar Svenskar i Världen och det arbete
vi gör. Broschyren är främst avsedd för presumtiva partner och andra som är
intresserade av vår verksamhet.
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Media
Vi har haft ett bra genomslag i media under året. Här lyfter vi ett axplock aktiviteter.
Mediegenomslag Årets svensk i världen
Inte mindre än 24 olika medier publicerade nyheten om att Max Tegmark utnämnts
till Årets svensk i världen: Svenska Dagbladet, SVT Nyheter, TV4 nyhetsmorgon,
Barometern OT, Blekinge Läns Tidning, Börskollen, Folkbladet, GöteborgsPosten, Hallands Nyheter, Hallandsposten, helagotland.se, Katrineholms-Kuriren,
MSN Nyheter, Norra Skåne (ingår i Skånska Dagbladet), Skånska Dagbladet,
Smålandsposten, Spanien24.se, Strömstads Tidning, Studio Ett (Sveriges Radio),
Sydkusten, Sydsvenskan, TTELA, Västerbottens-Kuriren och Västerviks-Tidning.
Mediegenomslag Sverige och den globala marknaden för kompetens
Boken har uppmärksammats i Svenska Dagbladet, Personal och ledarskap, Respons,
IVA Aktuellt, Tidningen Chef, Sverigekontakt och Swedish Press.
Podden Rat Race
I november intervjuades vi i podden Rat Race - din guide i ekorrhjulet där vi
diskuterade fördelarna med internationell erfarenhet och att Sverige måste bli bättre
på att tillvarata den kompetensen.
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Debattartiklar
Ett bra sätt att synas och föra fram sina åsikter är via debattartiklar. Under året har vi
fått två debattartiklar publicerade:
Migrationsregler slår mot utlandssvenskarna, Svenska Dagbladet den 16 juni
Så får vi ut fler svenska studenter i världen, Göteborgs-Posten den 2 december
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Sociala medier
Facebook är den sociala mediekanal vi primärt använder. Därefter följer Instagram
och sedan LinkedIn. Twitter används, om än inte lika frekvent. På Youtube lägger vi
bland annat upp våra inspelade Livefikor. Vi har ökat antalet följare och reaktioner i
samtliga kanaler under året.
Facebook
Antal följare 1 januari 2020: 6 327
Antal följare 31 december 2020: 7 274. En ökning med 947 följare, ca 15 procent.
Antal gilla-markeringar 1 januari 2020: 6 208
Antal gilla-markeringar 31 december 2020: 7 047. En ökning med 839 gillamarkeringar, ca 14 procent.
Instagram
Antal följare 1 januari 2020: 1 250
Antal följare 31 december 2020: 1 650. En ökning med 400 följare, ca 32 procent.
LinkedIn
Antal följare den 1 januari 2020: 573
Antal följare den 31 december 2020: 876. En ökning med 303 följare, ca 53 procent.
Twitter
Antal följare den 1 januari 2020: 630
Antal följare den 31 december 2020: 760. En ökning med 130 nya följare, ca 20 procent.
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Digitalt årsmöte
På det digitala årsmötet den 20 augusti deltog 57 medlemmar.
Förslaget att införa en halverad medlemsavgift för ungdomar mellan 26 och 30 år
klubbades igenom. Under 26 år är medlemskapet fortfarande kostnadsfritt och över
30 år betalar man fullpris, dvs 500 kronor. Dessa nivåer tar hänsyn till en grupp som är
i ett skede i livet då de inte är stadda i kassan, samtidigt som Svenskar i Världen står
upp för värdet av medlemskapet.
Samtliga årsmöteshandlingar finns på Svenskar i Världens webbplats.

Ekonomiskt resultat
Föreningens resultat visar för första gången sedan 2014 ett överskott, och det på 283
869 kronor. För mer information om föreningens ekonomiska resultat hänvisas till
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.
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