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Styrelsen för Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk avger härmed sin 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 

 
Styrelsens sammansättning sedan årsmötet 2019-03-30: 
 
Ordförande Lina Pilo Stockholm (vald till 2020)  
 
Vice ordförande Emmy-Linda Svensson Stockholm (vald till 2020) 
 
Kassör och  
Matrikelansvarig Camilla Berner Stockholm (vald till 2020) 

 
Sekreterare Thomas Arvidsson Stockholm (vald till 2020)  
 
 
Övriga ledamöter Tamar Ucar Örebro (vald till 2020)  

Borislava Brkovic Solna (vald till 2021) 
Mårten Michanek Stockholm (vald till 2021) 
Anna Göransdotter - 
Magnusson Trollhättan (vald till 2020) 
Paola Allegrini Kumla (vald till 2021) 
Veronica Sköldqvist Östersund (vald till 2021) 
Johanna Söderlund Malmö (vald till 2021)  
 

 
 

 
Valberedning Camilla Persson Sammankallande  

Patricia Lendenius 
 
Revisor Jeanette Edenholm Stockholm 
 
Revisorssuppleant Matilda von Bahr Stockholm 
 
Ansvarig utgivare Lina Pilo Stockholm 
Lisetten 
 
Verksamheten i siffror 
Antal betalande medlemmar 20191231:       437 stycken 
Antal prenumeranter 20191231:        64 stycken 
Antal lokalföreningar: 3 (samtliga vilande/inaktiva vid årets slut) 
 



Medlemskap 
Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk (SVARIKS) välkomnar alla som är 
intresserade av flerspråkiga elevers utbildning och språkutveckling som medlemmar. Det 
gäller utbildning för barn, ungdomar och vuxna, födda i eller inflyttade till landet. 
Medlemmarna kan vara lärare, modersmålslärare, skolledare, lärarutbildare, politiker et 
cetera. Medlemmarna i Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk är om möjligt 
organiserade i lokalföreningar runt om i landet. Vid verksamhetsårets utgång fanns 
lokalföreningar i Stockholm, Göteborg och Skåne. Samtliga är för närvarande vilande eller 
inaktiva verksamheter.  
 
Föreningens medlemsantal har minskat med en ganska stor andel under året. 2019-12-31 
hade förbundet 437 betalande medlemmar och prenumeranter, en minskning med 150 
medlemmar/prenumeranter. Styrelsens bild av orsaken till minskningen var att många, 
framförallt skolor och andra prenumeranter, tvingades spara in på den här typen av utgifter 
och därför avslutade sina prenumerationer under året. Detta märktes inte minst under våren 
när årets fakturor gick ut.  
 
Medlemsavgiften låg kvar på samma nivå som tidigare och var under året 280 kr för enskilda 
medlemmar och för studenter och pensionärer var 120 kr. Prenumeration på Lisetten ingår i 
avgiften. Prenumerationsavgiften för skolor och institutioner, som inte kan vara enskilda 
medlemmar, var 460 kr.  
 
Styrelsens arbete 
Under året har totalt sex styrelsemöten (inklusive ett konstituerande styrelsemöten) hållits. 
Styrelsens möten hålls i Stockholm, men även på länk, då det är enklast och mest ekonomiskt 
försvarbart på grund av den geografiska spridningen av styrelsens medlemmar.  
 
Årsmötet ägde rum den 30 mars på Hotel C i Stockholm. Lina Pilo omvaldes som ordförande 
för ett år. I samband med årsmötet anordnades en gemensam lunch för årsmötets deltagare.  
Den nyvalda styrelsen konstituerade sig den 30 mars i anslutning till årsmötet.  
 
Ekonomi 
Under 2019 har styrelsen tappat en del intäkter när det gäller annonsförsäljningen till Lisetten 
men har å andra sidan också haft betydligt lägre kostnader än föregående år. Det finns gott 
om pengar på kontot och dessutom en sparad buffert sedan tidigare. Lisetten står liksom 
tidigare år för de stora kostnadsposterna med tryck, kostnader för utskick och annat 
redaktionsarbete. Medlemsavgifterna är en annan viktig inkomstkälla för förbundet och när 
medlemssiffrorna sjunger försvinner också viktiga intäkter. Under kommande år bör 
ytterligare satsningar göras på medlemsvärvning för att säkra dessa. Styrelsens möten kostar 
framförallt i form av resor för ledamöterna. Styrelsen tycker dock att det är viktigt att vi har 
en geografisk spridning i Riksförbundets styrelse vilket innebär resande till styrelsens möten.  
 
Förbundet redovisar ett negativt resultat för 2019 vilket  Se balans- och resultaträkningar för 
mer detaljerade poster.  
 
 

 
 



Verksamhetsberättelse 2019 
 
Årsmötet 2019 beslutade om en arbetsplan med 6 fokusområden;  

1. Lisetten 
2. Fortsatt marknadsförings- och kommunikationsarbete 
3. Medlemsvärvning 
4. Utveckla webshopen 
5. Medverkan vid konferenser 
6. Medlemsaktiviteter 

 
Nedan följer en beskrivning av vad styrelsen arbetat med inom respektive område under 
2019. 
 

1. Lisetten 
Förbundets medlemstidning Lisetten är ett språkrör för forskning och beprövad erfarenhet 
med syftet att ge inblick i det dagliga arbetet med svenska som andraspråk, modersmålets 
betydelse och flerspråkiga barns och elevers språk- och kunskapsutveckling.  
 
Teman 2019 har varit 
Nummer 1: Digitalisering 
Nummer 2: Organisation och utvecklingsarbete 
Nummer 3: SVARIKS 30 år - SVA i ett historiskt perspektiv 
Nummer 4: Bedömning 
 
Under året har en rad forskare och lärare bidragit med artiklar och ställt upp i intervjuer om 
aktuella ämnen kring flerspråkighet, andraspråksutveckling och undervisning utifrån valda 
teman och i form av olika texttyper.  
  
Lisetten har fortsatt varit en viktig och uppskattad del av Riksförbundets verksamhet, vilket 
har märkts genom delning, återkoppling och i kontakt med medlemmar och prenumeranter i 
olika sammanhang. De artiklar som delats digitalt har fått spridning via våra kanaler i sociala 
medier. Vi har även delat ut Lisetten direkt till lärarstudenter som läser svenska som 
andraspråk inom ämneslärarprogrammet vid Stockholms universitet som en del av 
utbildningen, och med syfte att sprida kunskap om föreningen samt värva nya medlemmar. 
Detta har varit väldigt uppskattat, dock är det svårt att avgöra exakt hur många nya 
medlemmar det har givit.  
 
Styrelsen har löpande diskuterat innehåll i Lisetten och också bidragit med både texter och 
kontakter med skribenter under året. Diskussioner kring redaktionsarbete och val av arbetssätt 
har varit återkommande i styrelsens arbete, både på möten och i Facebook-gruppen mellan 
mötena. Utvecklingsarbetet kring Lisetten har varit en prioriterad fråga under året vilket 
resulterat bland annat i att fler medlemmar från olika delar av landet börjat engagera sig och 
blivit en del av redaktionsrådet.  
 
Lisettens redaktion  
Under årsmötet 2019 antogs styrelsens förslag att påbörja starten av ett redaktionsråd 
bestående av intresserade medlemmar. Detta för att styrelsen ska kunna fokusera på fler 
uppgifter så som medlemsrekrytering, aktiviteter för medlemmar samt att utveckla 



Riksförbundets grafiska profil. Styrelseledamoten Johanna Söderlund åtog sig uppdraget att 
leda redaktionsrådet som sammankallande. Redaktionsrådet består av styrelsemedlemmar, 
men även av andra aktiva medlemmar runt om i landet. Målet är som tidigare påpekats att 
arbetet inte ska kräva stora redaktionella insatser från styrelsens håll. Med gemensam hand 
har skapandet av tidningen utvecklats och alla medlemmar i redaktionsrådet hjälps enligt 
uppsatta riktlinjer åt att kontakta skribenter, redigera texter och läsa korrektur med målet att 
tillhandahålla fyra kvalitativa nummer av tidningen per år som fungerar som 
kommunikationskanal om ämnet svenska som andraspråk.  
 
 

2. Fortsatt marknadsförings- och kommunikationsarbete 
År 2018 började arbetet med den grafiska profilen. 2019 genomfördes ett fortsatt arbete med 
att kontakta grafiska designers i syfte om att färdigställa en grafisk profil. Den tidigare 
formgivaren som designade riksförbundet logga hade inte möjlighet att fortsätta arbetet. 
därför har ett arbete påbörjats med en ny uppsökande verksamhet från riksförbundets håll att 
hitta formgivare som kan fortsätta det påbörjade arbetet. 
 
Föreningens webbsida www.svariks.se uppdateras regelbundet.  
Styrelsen fortsätter att visa sin närvaro i sociala medier. Vår Facebooksida (snabbsök 
@svariks) har idag 2,676 (feb 2020) unika följare. En utmaning är att få fler som gillar vår 
Facebooksida att även bli medlemmar.  
 
För att medlemmarna ska kunna kommunicera lättare med styrelsen har vi valt en ingång från 
sociala medier och det är adressen info@svariks.se  
 
Instagramkontot @svariks har under år 2019 vuxit till 116 följare (feb 2020). Detta tolkar vi 
som indikation på vilka kanaler våra medlemmar och potentiella medlemmar rör sig inom. 
 
 

3. Medlemsvärvning 
Att värva nya medlemmar till förbundet är alltid en prioriterad fråga, för styrelsen och för alla 
medlemmar. Att vara många innebär att vi hörs bättre. Tyvärr har medlemsvärvningen halkat 
ner lite på styrelsens priolista under året då andra frågor har krävt större uppmärksamhet. 
Värvningen är dock ett viktigt inslag som måste fortgå och vi märker att många gärna vill 
vara medlemmar hos oss men kanske inte alltid känner till att vi finns. Att synas i sociala 
medier, dela artiklar från Lisetten och medverka vid konferenser är ett sätt att värva på men 
det som vi har sett ger ännu större effekt är när befintliga medlemmar sprider kännedom om 
SVARIKS. Att vi har startat Swish-numret är ett sätt att underlätta för nya medlemmar att gå 
med.  

 
4. Utveckla webbshoppen 

Webbshoppen är fortfarande under uppbyggnad.  
 

5. Medverkan vid konferenser 
Under 2019 har styrelsen bland annat deltagit på och rapporterat från  

● Nationellt centrums konferens för språkintroduktionsprogrammet 21-22 mars i 
Stockholm. Konferensen hade fokus på nyanlända ungdomars språkutveckling i en 
digital tid. 

http://www.svariks.se/
mailto:info@svariks.se


● Nordiska Alfarådets konferens om alfabetisering som hölls i Hanaholmen utanför 
Helsingfors i april 2019. 

 
6. Medlemsaktiviteter 

Styrelsen har arbetat för att sprida möjligheten för medlemmar att söka medel till fortbildande 
aktiviteter, mot prestationen att de berättar om sina erfarenheter i Lisetten, så att det kommer 
fler till godo.  
 
Till Riksförbundets 30-årsjubileum ordnades 21 november medlemspubar på flera platser i 
landet. Medlemmar och andra intresserade bjöds då in till en pratstund om svenska som 
andraspråk nu och då. En översikt över förbundets historia fanns på plats och ett 
ämnesrelaterat quiz genomfördes. 
 
 
Lokalföreningarna 
Riksförbundet har tre lokalföreningar registrerade men samtliga har varit inaktiva under året. 
Riksförbundet har tagit över de pengar som fanns kvar hos Skåne respektive Stockholm och 
förvaltar nu dessa tills vidare på riksförbundets konto.  
 
 
Stockholm den 2020-03-04 
 
 
Styrelsen för Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk 
 
 
__________________ _____________________ ___________________ 
Lina Pilo Emmy-Linda Svensson Camilla Berner 
ordförande vice ordförande kassör 
 
__________________ ___________________ ____________________ 
Boki Brkovic Thomas Arvidsson Johanna Söderlund 

sekreterare  
 
___________________ ___________________ _____________________ 
Mårten Michanek Paola Allegrini Anna Göransdotter Magnusson 
 
 
__________________ __________________ 
Tamar Ucar Veronica Sköldqvist 


