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Utlandssvenskarnas
positioner framflyttade
Versaler, frågetecken och utropstecken. När utlandssvenskar kontaktar oss är de allt
som oftast mitt uppe i ett problem.
Endera har hemflytten som hela familjen såg framemot utvecklats till en mardröm, eller
så har stoltheten över studieinsatserna utomlands bytts ut mot förtvivlan i samband
med att betygen tappade sitt värde i konverteringen till den svenska betygsskalan.
För att inte tala om bekymren som följde i pandemins fotspår med att få vaccin och
vaccinationspass.
Via en strid ström av mejl, kontakter i sociala medier, telefonsamtal och digitala möten
med utlandssvenskar har vi god kännedom om utlandssvenskarnas aktuella situation
och behov. Under året har vi kanaliserat detta till politiker, myndigheter och andra
beslutsfattare, inte minst i samband med Utlandssvenskarnas parlament. Genom att
regelbundet lyfta utmaningarna i media generar vi ringar på vattnet och emellanåt
även välbehövligt svall.
Vi kan konstatera att Svenskar i Världen genom alla initiativ och insatser har flyttat
fram utlandssvenskarnas positioner ytterligare under året som gått.

Louise Svanberg,
ordförande

Cecilia Borglin,
generalsekreterare
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Innehåll
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Utlandssvenskarnas röst i Sverige,
och mer därtill
Svenskar i Världen har sedan 1938 varit utlandssvenskarnas röst i Sverige. Genom
påverkansarbete, råd och stöd gör vi det enklare för de uppskattningsvis 660 000
utlandssvenskarna att studera, arbeta eller av andra skäl bo utomlands, men också
att flytta hem igen.
Genom vårt arbete bidrar vi till att öka svenskarnas internationella erfarenhet och
kompetens, något som stärker det svenska näringslivets konkurrenskraft och
utvecklar samhället i stort. Det gör vi inte minst genom våra program för medföljande
och insatser för att få fler studenter att studera utomlands.
Vi verkar också för att den internationella erfarenheten ska tillvaratas på bästa
möjliga vis. Det gör vi bland annat genom att vår hemvändargrupp anordnar
nätverksträffar där svenskar med utlandserfarenhet får möta likasinnade, men också
dela med sig av sina erfarenheter till personer som är nyfikna på att själva flytta
utomlands.
Våra medlemmar får exklusiv tillgång till experter och information, och bjuds
regelbundet in för att diskutera lösningsförslag baserat på sina erfarenheter och
behov.
Slutligen utnämner vi Årets Svensk i Världen. Utmärkelsen går till svenskar som på ett
extraordinärt sätt har utmärkt sig inom ett visst område och därmed satt sig själva
och Sverige på världskartan.
Svenskar i Världen är en ideell och politiskt oberoende organisation och vårt arbete är
helt beroende av stöd från företag, stiftelser och privatpersoner.
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Utlandssvenskarnas parlament
Utlandssvenskarnas parlament är Svenskar i Världens viktigaste påverkansforum.
Här samlas utlandssvenskar, experter och riksdagspolitiker för att diskutera lösningar
på de utmaningar som utlandssvenskar har i förhållande till svenska regelverk och
attityder. Utlandssvenskarnas parlament äger rum vartannat år.
Den 31 augusti var det dags för den åttonde upplagan av Utlandssvenskarnas
parlament. Det blev en helspäckad dag med tal, behandling av sakfrågor och samtal
med riksdagspolitiker och experter.

Inledningstalet hölls av Kronprinsessan Victoria och parlamentet öppnades av
utrikesminister Ann Linde. Näringsminister Ibrahim Baylan avslutade parlamentet
med sitt tal.
I sex olika arbetsgrupper diskuterade utlandssvenskar och experter de resolutionsförslag som hade tagits fram. Arbetsgrupperna var exklusiva för medlemmar och
leddes av styrelsemedlemmar med hjälp av representanter.
Några timmar senare var det dags för riksdagsledamöter från samtliga partier –
förutom Vänsterpartiet som fick sent avhopp på grund av sjukdom – att få ta del av
några av utmaningarna och diskutera lösningsförslagen. De medverkande
politikerna var:
Lars Andersson (SD), riksdagsledamot
Hans Eklind (KD), riksdagsledamot, migrations- och sjukförsäkringspolitisk
talesperson, sitter i verkställande utskottet
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Rasmus Ling (MP), riksdagsledamot, migrationspolitisk talesperson,
ledamot i partistyrelsen
Kerstin Lundgren (C), riksdagsledamot, tredje vice talman
Maria Malmer Stenergard (M),riksdagsledamot, ordförande i
socialförsäkringsutskottet samt migrations- och socialförsäkringspolitisk
talesperson
Maria Nilsson (L), riksdagsledamot, högskole- och forskningspolitisk talesperson
samt vice gruppledare
Mathias Tegnér (S), riksdagsledamot
Dagen innehöll dessutom två panelsamtal. Det första handlade om hur det svenska
näringslivet och samhället i stort bäst ska kunna tillvarata utlandssvenskarnas
erfarenhet och kompetens. Deltog gjorde Patrik Björck, socialdemokratisk ledamot
i arbetsmarknadsutskottet; Gunnar Eliasson, professor emeritus i industriell
ekonomi/dynamik vid KTH och författare till boken “Sverige och den globala
marknaden för kompetens – hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv
mottagare?”; Mats Green, Moderaternas talesperson för arbetsmarknadspolitiska
frågor och Fredrik Hillelson som är vd och grundare av rekryteringsföretaget Novare.
Samtalet leddes av generalsekreterare Cecilia Borglin.
Det andra panelsamtalet handlade om behovet av att få svenskar att studera
utomlands, men berörde även de utmaningar som hemvändande studenter möter
– inte minst de vars betyg från high school konverteras till ett lägre betyg på den
svenska betygsskalan.
Paneldeltagarna var Hans Adolfsson, rektor på Umeå universitet och vice ordförande
för Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF; Kristina Axén Olin, moderat
riksdagsledamot och andre vice ordförande i utbildningsutskottet; Hanna WaerlandFager, styrelseledamot i Svenskar i Världen, medförfattare till rapporten ”Hur får vi ut
var fjärde svensk student på utlandsstudier?” och Sveriges ungdomsrepresentant i
EU, samt Eino Örnfeldt som är generaldirektör på Universitets- och högskolerådet,
UHR. Samtalet leddes av styrelseledamot Adrian Stymne.
Parlamentet sändes från vår partner SEB:s studio och dagen leddes av
generalsekreterare Cecilia Borglin tillsammans med ordförande Louise Svanberg.
Dagens diskussioner resulterade i 24 resolutioner som sammanfattar våra
aktuella sakfrågor och ger förslag på lösningar. De skickades under hösten till
berörda resolutionsmottagare bestående av i huvudsak utskott, departement
och myndigheter. Resolutionerna kommer att följas upp med möten med berörda
beslutsfattare under 2022.
Ta del av Utlandssvenskarnas parlament 2021 här.
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Förparlament
Inför Utlandssvenskarnas parlament anordnade vi under våren 14 förparlament
världen över med sammanlagt över 100 deltagare. Syftet med förparlamenten
var att fånga upp vilka aktuella utmaningar svenskar boendes i olika regioner har
i förhållande till svenska regelverk. Av dessa förparlament var 13 digitala och ett
fysiskt, och de anordnades tillsammans med våra representanter.
Under förparlamenten var alla utlandssvenskar välkomna att delta. De frågor som
diskuterades utgjorde underlag till vidare diskussioner på Utlandssvenskarnas
parlament. Resultatet av förparlamenten visade att de frågor som är mest brännande
för utlandssvenskarna är uppehållstillstånd för medföljande, passförnyelse och ökad
nordisk representation världen över, samt olika skatterelaterade frågor.
Förparlamenten genomfördes med svenskar boendes i Thailand, Schweiz,
Nordamerika, Hongkong, Spanien, Frankrike, Belgien, Australien/Nya Zeeland, Afrika,
Kina (ett digitalt och ett fysiskt i Shanghai), Sydamerika och Storbritannien. Utöver
dessa hade vi ett förparlament dedikerat studenter och ungdomar som genomfördes
i samarbete med Swedish International Students and Alumni, SISA.
Läs mer här.
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Aktuella frågor
Tillgång till vaccin och vaccinationspass
I pandemins inledande skede handlade lejonparten av frågorna till Svenskar i Världen
om hur man som utlandssvensk skulle förhålla sig till de olika reserestriktionerna.
Detta var också något som ordförande Louise Svanberg och generalsekreterare
Cecilia Borglin diskuterade med utrikesminister Ann Linde i mars 2020.
Under detta år har frågor med koppling till vaccinationstillgången dominerat och
under årets sista månad låg fokus på frågan om tillgång till vaccinationspass för
utlandssvenskar.
Att vaccinerade utlandssvenskar inte kan registrera sig på samma vis som EUmedborgare och därmed inte kan få covidbevis uppmärksammade vi i en insändare
i DN den 23 november med anledning av regeringens krav på vaccinationsbevis för
tillträde till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
Svenskar i Världen har kontinuerligt ställt frågor och lyft utlandssvenskarnas behov
till Utrikesdepartementet, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, Sveriges
kommuner och regioner (SKR) och E-hälsomyndigheten, något som kommer att
fortsätta även under nästa år.
Läs mer här.
Uppehållstillstånd för medföljande
Att flytta tillbaka till Sverige med sin familj där ens partner kommer från ett land
utanför EU/EES är idag en stor utmaning. Förutom orimligt långa handläggningstider
– inte sällan en bra bit över ett år – ställs det krav som är svåra att leva upp till.
Problemen började 2016 då Sverige införde en tillfällig lag som begränsade möjligheten
till uppehållstillstånd i samband med den flyktingsituation som uppstod 2015.
2017 lyfte Svenskar i Världen problematiken kring hemflytt för svenska medborgare i
en resolution som arbetades fram under Utlandssvenskarnas parlament samma år.
Sedan dess har organisationen aktivt arbetat för att Sverige ska få en mer rättvis och
human lagstiftning där svenska medborgare ska kunna flytta hem med sin partner
och familj utan att splittra familjerna.
Under året har vi skapat opinion i frågan genom bland annat två debattartiklar. Den
första ”Sluta köra över utlandssvenskarna” publicerades i Aftonbladet den 3 mars
och ”Utlandssvenskars barn hamnar i kläm” skriven tillsammans med Familjens
Jurist publicerades i Svenska Dagbladet den 24 september. Generalsekreterare
Cecilia Borglin intervjuades i Ekot den 4 februari där även migrations- och
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justitieminister Morgan Johansson kom till tals och vi har skrivit ett öppet brev
till Morgan Johansson. Frågan fick också stort utrymme i diskussionen med
riksdagspolitikerna på Utlandssvenskarnas parlament.

De nya lagförändringarna i utlänningslagen trädde i kraft den 20 juli. En seger är
att bostads- och försörjningskravet numera är borttaget för utlandssvenskarna.
Det kvarstår dock stora utmaningar för utlandssvenska familjer som vill flytta
hem till Sverige, bland annat kravet att visa på manifesterad avsikt samt att handläggningstiden fortfarande är osedvanligt lång.
Läs mer här.
Konvertering av high school-betyg
Under våren uppmärksammades Svenskar i Världen på att Universitets- och högskolerådet, UHR, har ändrat sina föreskrifter gällande konverteringen av high school-betyg
till den svenska betygsskalan. Det får till följd att de nya omräkningstabellerna
missgynnar elever som har studerat på high school eftersom deras betyg får ett
lägre betyg enligt den svenska betygsskalan.
Vi belyste detta i en debattartikel som
publicerades i Svenska Dagbladet den 19
maj med rubriken ”Nya betygsregler slår mot
utlandssvenskar”.
Kort därefter kontaktade utbildningsutskottets
vice ordförande, Kristina Axén Olin (M), oss och
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informerade att hon hade kallat generaldirektören för UHR, Eino Örnfeldt, till ett
möte i utskottet för att diskutera frågan. Därefter skickade hon en interpellation till
ansvarigt statsråd, Matilda Ernkrans (S), något som även Markus Wiechel (SD)
gjorde. Den 26 september var det interpellationsdebatt i kammaren mellan Matilda
Ernkrans och Kristina Axén Olin.
Frågan diskuterades även på Utlandssvenskarnas parlament där både Kristina Axén
Olin och Eino Örnfeldt deltog. I samband med parlamentet togs även en resolution
fram som belyser frågan. Svenskar i Världen kommer att fortsätta diskussionen
med UHR.
Läs mer här.
Generalkonsulat i San Francisco
Svenskar i Världen har under flera år uppvaktat UD och utrikesminister Ann Linde med
önskemål om fler utlandsmyndigheter världen över, inte minst ett generalkonsulat
på USA:s västkust. Behovet blev extra trängande i samband med att den mobila
passenheten togs ur bruk 2019. Det innebar att svenskarna på västkusten med
omnejd i ett slag var tvungna att ta sig till ambassaden i Washington DC eller
generalkonsulatet i New York för att förnya sina pass – vilket är ett avstånd på cirka
400 mil från kust till kust.

I november meddelade regeringen att de avser att återigen öppna ett
generalkonsulat i San Francisco under nästkommande år. Förutom att möta
svenskarnas efterfrågan på konsulär hjälp i närområdet kommer ett generalkonsulat
även att bidra till främjandet av svenska intressen i området. Trägen vinner.
Läs mer här.
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Möten med politiker och beslutsfattare
Vi har haft ett flertal möten med politiker och beslutsfattare under året med syfte att
lyfta utlandssvenskarnas behov och situation. Här nedan följer ett axplock.
Skatteutskottet
En sänkning av SINK-skatten från dagens 25 procent till 20 procent ligger högt upp
på många utlandssvenskars önskelista. I februari lyfte vi frågan med andre vice
ordförande i Skatteutskottet, Niklas Wykman (M).
Läs mer här.

Socialförsäkringsutskottet
Socialförsäkringsutskottet bereder frågor om sjukförsäkring, allmän pension,
ekonomisk familjepolitik, asyl- och migrationspolitik, integrationspolitik
samt svenskt medborgarskap. I mars diskuterade vi ett antal frågor med
socialförsäkringsutskottets ordförande Maria Malmer Stenergard (M). På agendan
stod personnummer istället för samordningsnummer, förlorat medborgarskap efter
22 års ålder, vilande SGI vid utflytt och uppehållstillstånd för medföljande.
Läs mer här.
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Skatteverket
Skatteverket är en viktig instans för många av våra sakfrågor; utökad information
vid registrering av ”birth certificate”, ”death certificate” och ”marriage certificate”,
förbättrat system av folkbokföring vid ut- och inskrivning av utlandssvenskar,
personnummer till svenska medborgare födda utomlands, anpassade
samhällsfunktioner för samordningsnummer och bevara utlandssvenskarnas
folkbokföring i det statliga personadressregistret SPAR.
I mars hade vi möte med Stina Ögren, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning
och Anne-Charlotte Hakefjäll, sektionschef på samma avdelning, för att diskutera
olika lösningsförslag.
Läs mer här.
Socialdepartementet
Socialdepartementet har tillsatt en utredning som ska behandla frågan om
föreskrivning och expediering av elektroniska recept inom EES (S 2020:10).
Utredaren ska bland annat kartlägga de olika delarna i läkemedelsprocessen samt
beskriva vilket ansvar som berörda aktörer har när e-recept utfärdade i andra EESländer ska expedieras i Sverige och hur e-recept utfärdade i Sverige ska expedieras i
andra EES-länder. I ett möte med utredningssekreterarna i september fick Svenskar
i Världen en möjlighet att bidra med utlandssvenskarnas behov och perspektiv till
utredningen.
Läs mer här.
Utlandsmyndigheter
På utrikesminister Ann Lindes uttryckliga önskan om att utöka samarbete mellan
utlandsmyndigheter och Svenskar i Världen lokalt har ett arbete inletts. Ordförande
Louise Svanberg och generalsekreterare Cecilia Borglin har under senhösten
12

haft inledande möten med ambassadörer och generalkonsuler för att diskutera
förutsättningar och upplägg. Vid några av dessa möten deltog representanterna i det
aktuella landet.
Än så länge har diskussioner förts med följande: ambassadör Jon Åström Gröndal
(Thailand), generalkonsul Per Augustsson (Hongkong), ambassadör Mikaela Kumlin
Granit (Storbritannien), ambassadör Teppo Tauriainen och ansvarige för konsulära
frågor Adrian La torre Vila (Spanien), generalkonsul Marie-Claire Swärd Capra och
andreman Jakob Hulthuis (Shanghai).
Bara någon vecka efter mötet med generalkonsul Per Augustsson hade
representanterna Ingrid Reinli och Peter Thelin i Hongkong ett eget möte med
generalkonsuln och vicekonsul Eva Bostam med syfte att hitta samarbetsformer
mellan Svenskar i Världen lokalt och utlandsmyndigheten.
Läs mer här.

Migrationsverket
I början av oktober hade vi ett möte med Annica Ring som är expert på
Migrationsverket där vi diskuterade ett antal frågor. Bland annat lyfte vi problemet
med de långa handläggningstiderna och den oklara formuleringen ”manifesterad
avsikt att flytta till Sverige” och vikten av att kunna få information om hur man
uppfyller det. Det finns inget inlägg på webben från detta möte.
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Svenskar i Världens remissvar
Svenskar i Världen är remissinstans i alla frågor som berör utlandssvenskarna. Oftast
får vi remisserna skickade till oss, medan vi i andra fall svarar på remisser där vi inte
är uttalat mottagare. Oavsett så väger våra remissvar lika tungt.

Utredning om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer
Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57) heter
den utredning som Finansdepartementet står bakom. Utredningen fokuserar bland
annat på hur man kan göra systemet kring samordningsnummer säkrare samtidigt
som man har ett övergripande fokus på Sveriges folkbokföringssystem.
Utredningen föreslår bland annat att förlänga tiden i Statens personadressregister,
SPAR, kombinerat med en anmälan om att inte bli utgallrad efter utflytt från Sverige,
samt att införa identitetsnummer som ett alternativ till samordningsnummer. Det
nya identitetsnumret kommer att fungera som en säker identitetsbeteckning något
som samordningsnumret idag inte gör. I vårt remissvar har vi fokuserat på svenska
barn som tilldelas samordningsnummer om de föds utomlands, problematiken
kring utgallringen från SPAR, samt de övergripande problemen med långa
handläggningstider vid inskrivning i Sverige.
Stort tack till Advokatbyrå Elison Wahlin för hjälp med remissvaret.
Läs mer här.
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Inför remissarbetet återkopplade dåvarande finansminister Magdalena Andersson i ett
brev till Svenskar i Världen att vår resolution gällande frågan om att bevara uppgifter
om utlandssvenskar i Statens personadressregister, SPAR, hade skickats in till
utredningen för att de skulle få med våra synpunkter.
Läs mer här.
Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall
Svenskar i Världen har skickat in ett remissyttrande som baserar sig på utredningen
Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56).
I Sverige är utgångspunkten att utländska
domar varken kan erkännas eller verkställas
i Sverige utan stöd i svensk lag. Med
utgångspunkt från den ökande rörligheten
över olika landsgränser är det viktigt
att svensk rätt anpassas efter dagens
utveckling, att familjerättsliga förhållanden
i lagstiftningen i Sverige blir tydliga,
konsekventa och förutsebara samt att
barnrättsperspektivet stärks. Svenskar i Världen ställer sig därför positiv till införandet
av den rättsliga reglering på området som utredningen föreslår.
Stort tack till Advokatbyrå Tove Sjövall för hjälp med remissvaret.
Läs mer här.
Ändrade regler i medborgarskapslagen
Svenskar i Världen har svarat på Justitiedepartementets slutbetänkande gällande
Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 2021:54).
Barn till svenskar förvärvar i enlighet med §2 i medborgarskapslagen medborgarskap
vid födseln. Detta gäller även då barnet föds utomlands. Vi har redan i tidigare
remissyttrande lyft problematiken med utlandssvenskar som riskerar att förlora sitt
svenska medborgarskap såvida de inte ansöker om att behålla medborgarskapet efter
att de fyllt 18 år men innan de fyllt 22 år.
Det ställs idag stort ansvar på utlandssvenskars kännedom om svensk medborgarskapslag för att utlandssvensken ska kunna bevaka sin rätt att bibehålla sitt svenska
medborgarskap. Eftersom en förlust av medborgarskapet måste anses utgöra ett
allvarligt ingrepp i den enskildes rättigheter anser vi att det är högst rimligt att den som
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riskerar att förlora sitt svenska medborgarskap i god tid innan får information om
detta så att de hinner anmäla om att få behålla sitt medborgarskap.
Svenskar i Världen föreslår därför att Polismyndigheten, ambassad, konsulat,
Skatteverket och Migrationsverket tar ett gemensamt ansvar för att informationen
når utlandssvenskar som är mellan 18 år och 22 år. Sammanfattningsvis anser
Svenskar i Världen att ingen svensk medborgare ska kunna fråntas dess rättigheter
och skyldigheter utan att först ha informerats om att detta kan ske om en ansökan
inte görs innan den svenska medborgaren fyllt 22 år.
Stort tack till Familjens Jurist för hjälp med remissvaret.
Läs mer här.
Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap
Svenskar i Världen har även svarat på delbetänkandet Krav på kunskaper i svenska
och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2). I denna remiss var
vårt fokus specifikt kopplat till barn födda utomlands där minst en förälder är svensk
medborgare. Om ett krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap införs för att
få ett svenskt medborgarskap underströk vi i vårt svar att just denna grupp inte ska
omfattas av detta krav.
Stort tack till Anna-Lena Olsson från Global Svenska och Dr. Monica Bravo Granström
från Svenska som modersmål utomlands, SMUL, för hjälp med remissvaret.
Läs mer här.
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Återkoppling på resolutioner

På Utlandssvenskarnas parlament som ägde rum för två år sedan, 2019, behandlades
29 sakfrågor, som sammanfattades i lika många resolutioner. Mottagarna av
resolutionerna har sedan dess skickat in sin återkoppling på de lösningsförslag som
vi har tagit fram. Under året har följande mottagare skickat in sina svar.
CSN svarade på resolutionerna “Finansiering av högre utlandsstudier” och
“Engångsutbetalning istället för månatligt bidragsstöd”.
Läs svaren här.
Infrastrukturdepartementet svarade på resolutionerna “Internet och telefoni för
utlandssvenskar” och “Förnyelse av svenskt körkort i utlandet”.
Läs svaren här.
Näringsutskottet svarade på resolutionerna Internet och telefoni för
utlandssvenskar, “Förnyelse av svenskt körkort i utlandet” och “Nätverk för
hemkommande svenskar”.
Läs svaren här.
Centerpartiet svarade på 22 resolutioner.
Läs svaren här.
Socialdemokraterna svarade på 22 resolutioner.
Läs svaren här.
17

Livefika
Vi har utvecklat vårt populära Livefika-koncept. Våra senaste Livefikor har alla varit exklusiva
för medlemmar. På dessa digitala möten kunde våra medlemmar ställa sina frågor om
dödsfall utomlands, begravning, familjejuridik, skatter och socialförsäkringssystemet
direkt till experter från Fonus, Familjens Jurist och Grant Thornton.
Fonus transportchef Mats Lundgren och Familjens Jurists utlandsexpert Ewa-Maria
van der Kwast svarade i det första Livefikat på vem man ska kontakta i samband med
dödsfall utomlands, hur hemtransporten går till och till vilken prislapp det görs, men
också vad man bör ha koll på vad gäller lokala regler för testamente och begravning.
En medlem fick svar på sin fråga om man kan dela upp askan så att personen kan
begravas i två länder.

Familjens Jurists Marisol Arellano Lundberg, jurist, Carl Löfberg, biträdande
jurist, Isabella Vasiliou, biträdande jurist, och Ewa-Maria van der Kwast har rett ut
skillnaderna mellan uppehållstillstånd, uppehållskort och uppehållsrätt, men också
hur övergångsbestämmelserna kopplat till Brexit påverkar svensk-brittiska familjer.
På Livefikat med Grant Thorntons skattejurister med inriktning på global mobilitet,
Aino Askegård Andrésen och Maria Malm, gick experterna igenom svaren på frågorna
Hur ska jag förhålla mig till olika skattesystem om jag vill bo halva tiden utomlands?
Hur lång tid kan jag vistas i Sverige utan att anses återflyttad hit skattemässigt och
vad innebär ”stadigvarande vistelse”? Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som
utskriven i förhållande till det svenska socialförsäkringssystemet? Varför har jag inte
rätt till full svensk socialförsäkring när jag betalar SINK?
Dessutom har vi haft en Livefika på engelska om international private law med
advokat Tove Sjövall på Advokatbyrå Tove Sjövall som riktade sig till internationella
familjemedlemmar.
Läs mer här.
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Årets Svensk i Världen

Årets Svensk i Världen blev Mikael Dolsten, global forskningschef på Pfizer. På den
digitala prisceremonin Årets Svensk i Världen LIVE deltog, förutom pristagaren,
statsepidemiolog Anders Tegnell, tidigare finansminister Anders Borg och Svenskar i
Världens ordförande Louise Svanberg.
Samtalet leddes av Claudia Olsson som är grundare av utbildningsföretaget Stellar
Capacity och ledamot i Svenskar i Världens styrelse. Samtalet kretsade kring
utlandssvenskarnas utmaningar under pandemin, varför länder har olika strategier
och varför internationellt samarbete behövs.
Exklusivt för Svenskar i Världen spelade Mikael Dolsten dessutom in en föreläsning
där han berättar om hur forskarna på bara 266 dagar tog fram ett revolutionerande
vaccin mot covid-19 genom att ändra spelreglerna. Dolsten berättar om hur det
omöjliga gjordes möjligt och han ger även prov på annan forskning som har potential
att revolutionera inom kort.
Se Årets Svensk i Världen LIVE här.
Se SwedTalk med Mikael Dolsten här.
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Ny kartläggning av utlandssvenskarna
År 2011 gjorde Svenskar i Världen för första gången en kartläggning för att beräkna
hur många svenskar som bodde utomlands. Antalet var då cirka 550 000 personer.
Några år senare, 2014-15, genomfördes en något utökad kartläggning som visade
att ungefär 660 000 personer beräknades bo utomlands.
I år sjösatte vi en tredje kartläggning. Denna ska ge uppdaterade siffror om
antalet utlandssvenskar och var de bor, men också fördjupad kunskap om vem
utlandssvensken är. Kartläggningen genomförs med stöd av Jacob Wallenbergs
Stiftelse, Särskilda fonden.
Resultatet kommer att utgöra en grund för vilka satsningar och initiativ som
behövs och den blir också ett bra verktyg för att lyfta utlandssvenskarnas situation
i olika sammanhang, inte minst i media. Målet är att kunna presentera en aktuell
bild av utlandssvenskarna i början av nästa år.
Läs mer här.
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Representanter världen över

Vi har över hundra representanter världen över som står redo med sina nätverk,
erfarenhet och lokalkännedom. De finns där för att hjälpa andra medlemmar som
redan bor i landet eller är på väg att flytta dit och är därmed en viktig del av Svenskar
i Världens verksamhet.
Representanterna finns utspridda i 49 länder. Uppdraget görs på ideell basis och
representanterna följer Svenskar i Världens riktlinjer i form av vår uppförandekod,
integritetspolicy, och etiska regler och villkor för digitala kanaler.
Läs mer här.
Årets Representant i Världen
Varje år utser vi en eller flera representanter som genom sitt engagemang har
bidragit extra mycket till verksamheten. I år fick Per Linden i Shanghai utmärkelsen.
Per Linden har på eget initiativ anordnat inte bara ett, utan två förparlament i Kina
– ett där deltagarna på ett säkert sätt kunde träffas fysiskt, trots rådande pandemi,
och ett digitalt för alla som inte hade möjlighet att delta på förparlamentet i Shanghai.
Som om det engagemanget inte räckte har Per Linden tagit initiativ till att tillsammans
med Svenskar i Världens kansli skriva en resolution till Utlandssvenskarnas
parlament. Fokus ligger på att hitta en lösning för alla de utlandssvenska barn
som från svenskt håll har dubbelt medborgarskap men där det andra landet endast
erkänner ett medborgarskap.
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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, och det finns ett stort utbud av exklusiva medlemsförmåner.
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 de låsta artiklarna på vår webb. Detta är artiklar som
innehåller extra värdefull eller specifik information. De får även delta i våra Livefika
som är exklusiva för våra medlemmar. Medlemskapet innehåller även rabatterat
pris hos våra experter inom exempelvis juridik, skatt och översättning men också
specialpris på försäkringar, flytt- och rekryteringstjänster.
Vi konstaterar en ökning av nya betalande medlemmar med mer än 20 procent under
året – ett bra tecken på att det arbete vi lägger ner uppskattas. Per den 31 december
2021 har vi nu 1 623 medlemmar.
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Fyra olika partnerskap
Våra partner utgör 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 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 25. 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
procent 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, IKEA, Lundin SA, Mellby Gård och Oriflame.
Silverpartner
Silverpartner är oftast medlemsorganisationer eller mindre företag. Som partner
till oss ökar de sitt medlemsvärde genom att deras medlemmar erbjuds 20 procent
rabatt på medlemskap i Svenskar i Världen, vilket i sin tur ger dem rabatt på bland
annat juridisk hjälp, flytt, försäkring och skatterådgivning.
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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 Florida, Handelskammaren i Frankrike, Handelskammaren i Hongkong,
Handelskammaren i Indien, Handelskammaren i Japan, Handelskammaren i
Nederländerna, Handelskammaren i Schweiz, Handelskammaren i Singapore,
Handelskammaren i Storbritannien, Handelskammaren i Taipei, Handelskammaren
i Thailand, MultiMind, Naturvetarna, Rivieraklubben, SveaBritt, Svenska klubben i
Belgien, 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, SWEA.
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Tre medföljandeprogram
Vi fortsätter utveckla 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, MultiMind och Exparang.
De två första programmen vänder sig till svenska medföljande, och det tredje till
utländska medföljande i Sverige. För de utländska medföljarna har vi tagit fram en
checklista med användbar information exempelvis rörande skolor, myndigheter,
telefonabonnemang och vård i Sverige.

Under året har vi arrangerat två digitala möten med rekryterare på MultiMind
med fokus på den svenska arbetsmarknaden, vi har haft ett Livefika på engelska
om international private law med advokat Tove Sjövall, vi har bjudit in till
Hemvändargruppens afterwork i Stockholm tillsammans med MultiMind, och
medföljande har haft individuella samtal med rekryterare på Novare och MultiMind.
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Kommunikation
I en undersökning som vi gjorde bland medlemmar och icke-medlemmar hösten 2018
ställde vi frågan vad som var Svenskar i Världens viktigaste uppgift. På förstaplats
låg vårt påverkansarbete och på andra plats kom information. Vi prioriterar därför att
leta upp information från regering och riksdag, myndigheter och företag som berör
utlandssvenskarna och sedan sprida den via våra olika kanaler.
Nyhetsbrev
Vårt kostnadsfria nyhetsbrev utkommer en gång i månaden och innehåller aktuell
information om vårt påverkansarbete, pågående remisser, expertutlåtanden och
inspirerande reportage.
Nyhetsbreven går ut till 23 400 mottagare och öppningsfrekvensen ligger som regel
mellan 26-32 procent. Det finns möjlighet att köpa annonser i nyhetsbrevet.
Webben
Svenskar i Världens webbsida är vår primära kommunikationskanal. Förutom att
vi kontinuerligt uppdaterar nyheterna finns här all tänkbar information som är
användbar oavsett om man är på väg utomlands, redan bor i ett annat land eller ska
flytta hem.
Visst innehåll är låst och kan enbart läsas av våra medlemmar i inloggat läge. Det är
bland annat värdefull återkoppling från myndigheter och företag, experternas svar på
frågor och kontaktuppgifter till representanterna.
Vår webbsida besöks i snitt av 12 800 användare per månad. Flest besökare hade vi
under oktober (16 800) och november (15 600).
Sociala medier
Facebook är den sociala mediekanal vi främst använder. Därefter följer Instagram
och sedan LinkedIn. Twitter används, om än inte lika frekvent. Vi har ökat antalet
följare och reaktioner i samtliga kanaler under året.
Facebook
Vi har under året ökat antalet följare med ca 14 procent, till 8 306 följare.
Antalet gilla-markeringar har under samma period ökat med ca 13 procent, till 7 945.
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Instagram
Vi växer även på Instagram. Under året har vi ökat antalet följare med ca 20 procent,
till 1 980 följare.
LinkedIn
Vi är alltmer aktiva på LinkedIn. Här har vi ökat antalet följare med nästan 43 procent,
till 1 250 följare.
Twitter
Trots att Twitter är den kanal som vi använder minst frekvent kan vi se en positiv
trend även här då vi har ökat med ca 6 procent till 804 följare.

Traditionell media
Det är viktigt att synliggöra utlandssvenskarnas
behov och perspektiv i traditionell media
eftersom det i sin tur ger ringar på vattnet och
ytterligare uppmärksamhet. Ett bra exempel
är vår debattartikel i Svenska Dagbladet
den 19 maj, ”Nya betygsregler slår mot
utlandssvenskar”, som bland annat resulterade i
en interpellationsdebatt.
Vi arbetar därför aktivt med debattartiklar, insändare och att förse media med
intressanta uppslag. Totalt har vi synts eller hörts närmare 50 gånger under året.
Debattartiklar och insändare
Vi har fått tre debattartiklar, en slutreplik
och en insändare publicerade i rikstäckande
medier.
Aftonbladet, 3 mars: “Sluta kör över utlandssvenskarna” och slutrepliken “Häpnadsväckande att ifrågasätta vår empati”.
Läs mer här.
Svenska Dagbladet, 19 maj: “Nya betygsregler
slår mot utlandssvenskar”.
Läs mer här.
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Svenska Dagbladet, 24 september:
“Utlandssvenskars barn hamnar i kläm” (skrevs
tillsammans med Familjens Jurist).
Läs mer här.
DN insändare 22 november: “Orimligt
vaccinkrav utestänger utlandssvenskar”.
Läs mer här.

Nyhetsinslag på radio
Utmaningen med att flytta hem till Sverige med en medföljande som kommer från
ett land utanför EU/EES samt tillgången till vaccin och vaccinationspass har av
förklarliga skäl varit aktuella ämnen under året. Det återspeglas även i vår synlighet
i media, utöver debattartiklarna och insändaren. Exempelvis:
Sverige Radio, 22 januari: “Utlandssvenskar kan bli utan vaccin”. Intervjun
uppmärksammades även av ett flertal medier.
Sveriges Radio, 4 februari: “Lättnader för utlandssvenskar som vill ta
sin familj till Sverige”.
Läs mer här.
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Styrelsen
Svenskar i Världens styrelse består av erfarna personer från olika verksamhetsområden. Styrelsen är inte arvoderad och var och en betalar Svenskar i Världens
medlemsavgift.
Styrelsen har fyra inplanerade möten per år utöver årsmötet och det konstituerande
mötet. Under året som gick var tre av dessa möten digitala och årets sista möte, den
7 december, var ett hybridmöte.
I samband med årsmötet valde följande styrelsemedlemmar att inte ställa upp för
omval: Jonas Hafström (invald 2015), Claes-Johan Geijer (invald 2006), Kim Källström
(invald 2018) och Henry Sténson (invald 2018). Claes-Johan Geijer stannar dock kvar i
valberedningen. Samtliga tackades av på årsmötet för sina utmärkta insatser.
De tidigare ungdomsrepresentanterna Hanna Waerland-Fager och Adrian Stymne
valdes i år in som ordinarie ledamöter. Som ungdomsledamot valdes Carolina
Svernlöv.
Den nya styrelsen är därmed:
Louise Svanberg, ordförande, till och med 2022
Lennart Koskinen, vice ordförande, omvald till och med 2022
Cecilia Borglin, generalsekreterare
Gary Baker, till och med 2022
Ibbe Gnem, omvald till och med 2022
Eva Häussling, till och med 2023
Erika Lundquist, till och med 2022
Katarina Mellström, till och med 2023
Claudia Olsson, omvald till och med 2022
Annika Rembe, omvald till och med 2022
Fredrik Rågmark, omvald till och med 2022
Margaret Sikkens Ahlquist, till och med 2022
Madeleine Sjöstedt, till och med 2022
Adrian Stymne, till och med 2024
Lisa Emelia Svensson, omvald till och med 2022
Carolina Svernlöv, ungdomsrepresentant till och med 2022
Hanna Waerland-Fager, till och med 2024
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Arbetsgrupper inom styrelsen
Det finns ett antal arbetsgrupper inom styrelsen. Några ses regelbundet medan
andra uppkommer efter behov. Ordförande Louise Svanberg och generalsekreterare
Cecilia Borglin är uttalat aktiva i vissa arbetsgrupper, men finns tillgängliga för
samtliga grupper.
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.
Gruppen står bakom rapporten “Hur får vi ut var fjärde svensk på utlandsstudier?”
tillsammans med Swedish International Students and Alumni, SISA, som lanserades
2020. Det är en kartläggning över nuläget på svenska lärosäten för att se i vilken
grad som svenska studenter tar chansen att studera utomlands. Rapportförfattarna
Adrian Stymne och Hanna Waerland-Fager har med avstamp från rapporten under
året deltagit på olika möten, exempelvis Forum för Internationalisering, Sveriges
universitets- & högskoleförbund, SUHF, med syfte att hjälpa dem att inspirera fler
att studera utomlands och Universitets- och högskolerådet, UHR, för att diskutera
inkluderingsfrågor kopplade till Erasmus+, samt ett digitalt seminarium på Uppsala
universitet. Dessutom ledde Adrian Stymne panelsamtalet om utbildningsfrågor på
Utlandssvenskarnas parlament där även Hanna Waerland-Fager deltog.
Gruppen består sedan styrelsemötet i september av Adrian Stymne (ordförande),
Hanna Waerland-Fager och Carolina Svernlöv. Innan dess ingick även Ibbe Gnem,
Jonas Hafström och Annika Rembe.
Eventgruppen
Gruppens uppgift är att bistå med idéer och nätverk för att säkerställa att Svenskar
i Världens evenemang håller högsta möjliga nivå. Primärt fokus är på Årets Svensk i
Världen och Svenskt Ledarskapsforum som ska genomföras under 2022.
Gruppen består sedan styrelsemötet i september av Lennart Koskinen (ordförande),
Cecilia Borglin, Ibbe Gnem, Claudia Olsson, Fredrik Rågmark och Louise Svanberg.
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Hemvändargruppen
Arbetsgruppens uppgift är att synliggöra värdet av utlandssvenskars kunskaper
och erfarenheter, men också informera svenskar som flyttar utomlands om vad
som krävs för att återflyttningen till Sverige ska bli positiv. Författaren och tillika
gruppmedlemmen Gunnar Eliasson har vid ett flertal tillfällen lyft innehållet i boken,
”Sverige och den globala marknaden för kompetens – hur ta tillvara kunskapskapitalet
och bli en attraktiv mottagare?” (Ekerlids 2020), bland annat på Utlandssvenskarnas
parlament och ett HR-seminarium på Göteborgs universitet.
Den 24 november arrangerade Hemvändargruppen en afterwork på Hilton Slussen i
Stockholm tillsammans med rekryteringsföretaget MultiMind. AW:n riktade sig primärt
till svenskar som har återvänt till Sverige efter att ha bott utomlands, men också till
personer som är nyfikna på att göra motsvarande äventyr, samt medföljande i Svenskar
i Världens medföljandeprogram. Planen är att denna nätverksträff följs upp med
kvartalsvisa träffar, givet att pandemin tillåter.
Gruppen består av Gary Baker (ordförande), Cecilia Borglin och följande medlemmar:
Ulf Bergman, Kerstin Brorsson, Gunnar Eliasson, Helena Kristersson, Gunilla Ramell
och Thomas Unander-Scharin.
Finansgruppen
Gruppens primära uppgift är att bidra med nätverk och initiativ för att stärka
Svenskar i Världens finansiering. Stort fokus har legat på att kontakta privatpersoner
som kan tänkas stödja Svenskar i Världens verksamhet. Det resulterade i donationer
på drygt 900 000 kronor.
Ett annat initiativ har varit att gå igenom olika stiftelser för att hitta finansiering av
såväl projekt som verksamheten. Det resulterade i att Jacob Wallenbergs Stiftelse,
Särskilda fonden nu finansierar den nya kartläggningen av utlandssvenskar som
påbörjades under året (se sidan 20).
Gruppen består av Erika Lundquist (ordförande), Cecilia Borglin, Katarina Mellström,
Fredrik Rågmark och Louise Svanberg.
Samarbetsgruppen
Gruppens fokus är att öka Svenskar i Världens synlighet och möjlighet till samverkan
med olika organisationer. Gruppen består av Annika Rembe (ordförande), Margaret
Sikkens Ahlquist och Madeleine Sjöstedt.
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Valgruppen
Syftet är att bistå kansliet med initiativ och nätverk kopplat till riksdagsvalet 2022.
Gruppen består av Hanna Waerland-Fager (ordförande), Carolina Svernlöv och Adrian
Stymne.
Hållbarhet
Lisa Emelia Svensson har i uppdrag att ta fram ett styrdokument utifrån ett
hållbarhetsperspektiv.
Legalt stöd
Eva Häussling har uppdraget att löpande stödja kansliet med rådgivning i framför allt
legala frågor.
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Kansliet
Kansliet planerar och driver den dagliga verksamheten under ledning av
generalsekreterare Cecilia Borglin (heltidsanställd) tillsammans med Hanna Norman
(heltidsanställd) och Ulrika Torberger (halvtidsanställd). Kansliet erbjuder varje år
praktikplatser åt studerande på universitet och högskolor. Under våren var Nelly
Jenbrant, student vid Linnéuniversitetet, praktikant hos oss.

Valberedningen
Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av en styrelseledamot och två
medlemmar, varav minst en ska vara utlandssvensk. På årsmötet fastslogs att
följande personer numera ingår i valberedningen: Anna Belfrage (ordförande),
Erika Lundquist och Claes-Johan Geijer (utlandssvensk). I samband med att
valberedningen valdes av stämman tackades den tidigare medlemmen, Christer
Rönnegard, av efter en mångårig och föredömlig insats.

Årsmöte
Årsmötet ägde rum den 26 augusti och var digitalt. 51 personer deltog.
Styrelsen vill göra ett förtydligande i §20 i stadgarna rörande hur valberedningen
utses, något som godkändes av deltagarna. För att förändringen ska träda i kraft
krävs att deltagarna på årsmötet godkänner förslaget även nästa år.
Läs mer här.

Ekonomiskt resultat
Svenskar i Världen fortsätter att visa svarta siffror. Föreningen redovisar ett
överskott på 490 113 kronor. Det är en resultatökning med 72,6% jämfört med i fjol.
Läs mer här.
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